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MODERN UTILITARIAN LATIN AND HOW TO STUDY IT. 

EXTRACTS  FROM   WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA DA UNICAMP 

PROF. DR. DARCY CARVALHO.  S. PAULO.  BRASIL.   2014 

1 CONSIDERATIONS ON THE NATURE AND  STUDY OF 

MODERN UTILITARIAN LATIN. Considerações sobre o  estudo 

do latim utilitário prático ou natural.  

   
 

This work suggests means and ways for anyone to become proficient in written Latin in a 

couple of months without a teacher, This is both possible and desirable for adults, 

especially for those who are already litterate in any modern Western vernacular. It just 

proposes a different approach to the study of Latin as a living language. It fully explores the 

fact that the Latin language kept being used in a way or another, until this very day, in the 

whole world, even if deliberately and politically suppressed in Europe, during and after the 

Seventeenth and Eighteenth Centuries, in favor of the vernacular languages. The written 

Latin language has had a stable grammar for at least 2000 years and constitutes together 

with Greek the main ingredient of the contemporary vocabulary of all modern neolatin 

languages, including English. 

This method for quickly learning Latin fully takes into account the fact that words have not a 

necessary position in a Latin phrase, and therefore we can and may also write Latin as a 

modern language, in any department of science, philosophy, economics, economic affairs and 

litterature, in strict direct order, and that with a modern and perfectly up-to-date 

vocabulary.  

È possível aprender  sozinho a língua latina, um idioma como outro qualquer, mas com 

história única. O latim foi língua geral, auxiliar e internacional da Europa por 2500 anos;  

possuimos dessa língua,  digitalizado na internet um acervo literário e científico que 

supera os da maioria das línguas em uso; o latim não é mais dificil de aprender do que 

alemão, russo ou mandarim.  Aprende-se latim copiando,  lendo e escrevendo livremente. 

It is possible to learn the  Latin language  on your own, an idiom  like any other, but with a 

unique history. Latin was the general and auxiliary international language of Europe for 

2500 years; in Latin we have scanned in the internet a literary and scientific corpus which 

surpasses those of most languages in use; to learn Latin is no more difficult than learning 

German, Russian or Mandarin. We learn Latin by copying,  reading and freely writing. 

Para uso próprio cada um pode adotar a pronúncia latina que preferir. O português , o 

espanhol,  o francês, o inglês e o alemão, por exemplo, são línguas escritas padronizadas 

que podem ser pronunciadas de várias maneiras. O latim não escapa à regra, podemos 

pronunciá-lo de modo eclesiástico, ou italiano: nada nos impede de fazê-lo; podemos 
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pronunciá-lo como na Europa Central, ao modo eslavo; podemos pronunciá-lo do modo 

clássico, como podemos ouvir nas transmissões radiofônicas  em latim das rádios Bremen 

e Yle; ou podemos pronunciá-lo como se fosse português. Nesta forma o temos 

pronunciado no Brasil e em Portugal há vários séculos e não há por que mudar. 

For our own use we must  adopt a Latin pronunciation that we can choose from among  

several ones. The Portuguese, Spanish, French, English and German languages , for example, 

are standardized international idioms, which can be pronounced in many different ways. The 

Latin language is no exception to the rule, we pronounce it in Italian or Church mode, 

nothing preventing us from doing so; we pronounce it as in Central Europe, the Slavic way; 

we pronounce it in classical mode, with the so-called  restored pronunciation. This 

pronunciation is the one we hear on radio broadcasts in Latin from  Bremen and Yle radios. 

Each country also has or had a traditional pronunciation of Latin. In Brazil and Portugal, 

roughly explaining it, the traditional pronunciation is to pronounce Latin as if it were 

Portuguese. In this way we had it pronounced in Brazil and Portugal for centuries and there 

is no reason to change our procedure 

É possível  voltar a escrever e ler latim imediatamente, com o auxílio de qualquer dos 

idiomas modernos europeus;  podemos  sempre pensar  naturalmente em vernáculo e 

escrever latim, com perfeita morfologia clássica, mas com  ordem sintática semelhante à 

do idioma vernáculo que estivermos utilizando. Este tipo de latim, utilitário, prático, 

natural poderia ser empregado em trabalhos acadêmicos  ou literários, em 

correspondência pessoal ou técnica, e nas  áreas das ciências naturais e sociais,  como 

Economia, História, Geografia, Sociologia e Botânica, por exemplo.  

Material didático adequado para esta aprendizagem individual e independente, realizável 

por adultos que dominem um idioma vernáculo em nível escolar,   já existe e está 

disponivel,  com gratuidade, on-line,  nas principais línguas do mundo. Existem, em 

português e espanhol,  gramáticas latinas sintéticas, ou simplificadas, traduções literais e  

até edições dos textos clássicos em ordem natural,  com traduções literais  interlineares  

ou juxtalineares. O latim utilitário e prático, Latinum utilitarium ac practicum, não 

dispensa a aprendizagem sumária do latim clássico. 

O latim utilitário ou natural pode ser  entendido como um procedimento pedagógico,  que 

permite o acesso imediato ao latim clássico, para aprendê-lo  em poucas semanas, mas 

também e principalmente como uma  língua natural,  sem preocupações estilisticas,  

auxiliar e  international, fortemente associada ás línguas neolatinas contemporâneas, ao 

inglês e  ás demais línguas modernas cultas. Sua aplicação em todas as áreas da vida 

contemporânea  enfrentará  naturalmente problemas de vocabulário hodierno,   os 

mesmos problemas que teem preocupado  linguistas romenos, abaixo  citados,  cujo 

idioma, o mais jovem entre os neolatinos,  ainda  se encontra em continuo processo de 

formação vocabular. Esta questão crucial do latim utilitário, a construção de um amplo 

vocabulário moderno, tão amplo como o de qualquer das grandes línguas internacionais, 

pode  encontrar facil solução com o auxílio  das línguas neolatinas e do inglês. Recorrer 

livremente a estas línguas, e através delas recompor o vocabulário latino moderno  

justifica-se pela história da Europa, do Cristianismo e das línguas romances. 
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O latim  e as línguas romances, entre as quais o nosso idioma  galaico-lusitano constituem 

momentos diferentes de uma  mesma entidade linguistica, a língua de Roma e do Império 

Romano, que existiram  de  753 a.C.  até 1452. O latim e o português  são  apenas versões  

separadas no tempo de uma das várias   línguas faladas na Italia central há 2500 anos ou 

mais. Nosso vocabulario ainda  é 95 % perfeitamente  latino e os  processos de criar  novas 

palavras  continuam  a ser os mesmos nas duas línguas. O latim não morreu, nunca  chegou 

a ser língua morta  como o etrusco, o punico, o osco,  o umbro e os varios dialetos  celtas, 

línguas com as quais conviveu na Europa ocidental e que como o grego, falado no sul da 

Italia, muito o influenciaram.  O latim continua a viver , existindo  portanto desde a 

formação do estado romano há 2500 anos, tanto numa forma literaria culta,  escrita,  

quanto nas suas diversas  novas formas,  as atuais  línguas românicas. Além disso, a 

unidade  e  a proximidade cultural  dos povos da România ocidental assegurou uma 

semelhança acentuada entre os nove principais idiomas neolatinos,  dos quais o latim 

continuou a ser  o grande denominador comum. A consequência prática disto é a 

existencia de um amplo vocabulário pan-românico, de origem latina perfeita e 

naturalmente  inteligivel por todos os povos latinos ou por aqueles que adotaram as suas 

línguas. 

Outro fato notável é que as mais bem sucedidas das chamadas línguas internacionais 

auxiliares, Ido, Interlíngua, Esperanto, Novial, que surgiram no final do seculo XIX,  e inicio 

do XX,  também podem ser consideradas como línguas neolatinas, porém,  artificiais, com 

regras gramaticais reduzidas ao minimo. Tal como   fizeram  as línguas neolatinas  atuais, 

para serem simples, adotaram a ordem natural na disposição das palavras na frase.   As 

línguas auxiliares utilizam  também um  vocabulário em grande parte comum com o  das 

línguas naturais originadas do latim, com muitos outros  adotados diretamente  do inglês,  

do alemão e do russo.  Vamos desenvolver abaixo em dez tópicos, ou lições, algumas 

atitudes, tecnicas basicas  e estrategias uteis para ler, escrever e falar um tipo de latim que 

só difere do classico na ordem das palavras e na aceitação ampla de vocabulário moderno.  

Cabe-nos, portanto, precisar o que significamos por latim utilitário ou natural.  Basta para 

isto inicialmente informar  o que ele não é: Não é o latim clássico, escrito, literário, tal 

como  atestado nas obras remanescentes dos escritores latinos, até o ano 200 da nossa era.  

O  vocabulário total do latim clássico foi recentemente  recolhido ao OXFORD LATIN 

DICTIONARY, editado por P. G. W. GLARE, publicado em 1982. É este o vocabulário  do 

qual encontramos amostras nos livros didáticos   e em todos  os  dicionários latinos 

escolares.  

O  latim utilitário ou natural não é uma língua inventada, ou  artificial;  não é o  latim 

vulgar, nome que se dá ao latim coloquial do povo ;  não é o latim medieval, que existiu do 

século V ao XV e serviu de veículo linguístico ao  cristianismo;  não é também o latim 

bíblico nem o latim vivo da Igreja atual , exemplificado, por exemplo, na obra de Pius PP 

XII ou  nos documentos, preciosos para o latinista moderno,  do Concílio Ecumênico 

Vaticano II, ou  nas   encíclicas e cartas  papais motu proprio  recentes, redigidas em latim 

ultraclássico; não é  o latim renascentista dos seculos XV ao XVII  nem é o latim que existiu 

dos séculos XVII ao XIX , que pode ser associado ao  latim clássico e ao renascentista, 

exemplificado nos prefácios dos editores de obras clásicas; não é latim bárbaro, notarial, 

inquinado de  palavras de outros idiomas; não é o  latim macarrônico, aquele latim 

universitário deliberadamente  cômico da Idade Media, paródia estudantil satírica do latim 
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clássico.  Finalmente,  o  latim utilitário ou natural não coincide com a denominada  

latinitas moderna, emulante  contemporânea do latim clássico,  tanto em sintaxe  quanto 

em vocabulário, exemplificada  pelos trabalhos recentes de Turnberg, Maldonado, 

Verweiler, Stroh,  Ciarrocchi  e outros.  Justifiquemos as afirmações acima exaradas:  

O latim utilitário ou latim natural não é uma língua articial, com vocabulários e gramática 

reinventados, como o Esperanto, o Latino sine flexione de Peano  e a Interlíngua. Na 

verdade os planejadores de línguas auxiliares descartaram in limine o latim como sendo 

muito dificil de aprender: Cito: Latin is too difficult to serve as an International Auxiliary 

Language, and its advantages are out-weighed by its disavantages. Finis citationis. Apud  H. 

Jacob  A Planned Auxiliary Language , London, Mcmxlvii.       

http://archive.org/details/APlannedAuxiliaryLanguage  

O latim utilitário ou natural não é o latim vulgar ou coloquial. O latim vulgar em constante 

transformação  foi  a língua falada pelo povo romano desde os albores de sua historia. 

Língua instavel cujas  diversas fases de evolução estão atestadas no corpus de inscrições 

romanas. As formas que exibia nas épocas republicana e imperial  de Roma,  no século I 

antes de Cristo, e nos séculos posteriores, até o século VIII, constituiu o fundo originario 

básico das línguas neolatinas.  

Ver:   C.H. Grandgent Introducción  al Latin Vulgar, Madrid, 1954.   

http://archive.org/details/CursoIntrodutorioDeLatimVulgar  

O latim utilitário ou natural não é latim clássico porque sua sintaxe deliberadamente se 

afasta da sintaxe clássica e o vocabulario que utiliza é mais extenso do que o  do latim 

clássico. É o latim apropriado para tratar de questões dos tempos em que vivemos.  

 O latim utilitário ou natural tambem se afasta do latim medieval,  escrito pelos tabeliães, 

pelos universitarios  e  por poetas da Idade Média.  Este  latim medieval  dos cartórios, das  

universidades e das chancelarias reais,  varia léxica, sintática e ortograficamente,  no 

tempo  assim como de país a país. Latim medieval, cada país tem o seu. Ver: 

Dag Norberg. Manual Prático De Latim Medieval Tradução: José Pereira Da Silva.    Rio De 

Janeiro           

http://www.filologia.org.br/soletras/12sup/suplemento1.pdf  

Karl Strecker ( 1861-1945). introduction a l'étude du latin medieval (1900) 

http://archive.org/details/introductionletu00stre  

F. A. Mantello and  A. G. Rigg (editors) produced An Introduction and Bibliographical Guide 

to Medieval Latin, a massive book carefully composed by well-known international 

Latinists , who  fully describe the many areas of interesting research available for 

mediaevalist,  willing to study the many faces of the Latin language after the year 200 of 

the  Christian Era. As Latin texts can now be easily obtained in internet, the lack of samples 

of mediaeval Latin in the book  does not reduce its extreme importance  for Latin studies 

in general. The bibliographies, too,  are extensive thoughful and very surprising.  
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  EXTRACTS  FROM “WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA DA UNICAMP  

ANNEX  TWO 

2  A LATIN POEM.  SALVE  AURORA!  

POEMA EM LATIM  POR ANTONIO CASTRO LOPES (1827-1901):  SALVE  AURORA! 
 

This  poem  demonstrates  that Latin and Portuguese are the same language 
 
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; 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.  
 
 

   
EXTRACTS  FROM “WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA DA UNICAMP  

ANNEX  THREE 

3 MODERN LATIN SYNTAX . JUSTIFICATON OF AN ANALYTICAL 
SYNTAX FOR WRITING LATIN TODAY.  Justificação de uma  
sintaxe reta ou analítica para escrever em latim moderno 
imediatamente 

The  single practical syntactic  rule  of Utilitarian  Latin:  Modern Latin word order  can 
be the same as  that  of  English  or as that of the  Romance languages.        

This  simple device permits thinking in vernacular  and  immediately writing  Latin. It 
also elliminates the difference between written and colloquial Latin. 

It is well known that the order of words in English and in classical Latin sentences is not 
the same.  In  Latin, as  the role of the word in the sentence is shown by its ending, and 
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not by its position, the order of words  can be very  free, and position is used to secure 
the same effect that in English is secured by emphasis of voice. 

In a Latin sentence the most emphatic place is the first; next in importance is the last; 
the weakest point is the middle. Generally the subject is the most important word, and is 
placed first; usually the verb is the next in importance, and is placed last. The other 
words of the sentence stand between these two in the order of their importance. Hence 
the normal order of words—that is, where no unusual emphasis is expressed—is as 
follows: 

subject—modifiers of the subject—indirect object—direct object—adverb—verb 

Changes from the normal order are frequent, and are due to the desire for throwing 
emphasis upon some word or phrase. Although to a limited extent we can alter the order 
of words in English, too, for the same purpose,  in English we arrange words in a fairly 
fixed order. Thus, in the sentence “My daughter is getting dinner for the farmers”, we 
cannot alter the order of the words without spoiling the sentence.  

IDÉIA GERAL DA SINTAXE LATINA. 

REGRA BÁSICA. Em latim clássico  o sujeito inicia a oração e o verbo termina: Petrus 
Paulum appellat. Entre o sujeito e o verbo vem o resto do predicado. Os complementos 
adverbiais podem ocupar qualquer posição. 

Se por sintaxe entendermos a ordem ou a posição das palavras numa oração ou frase, 
poderemos afirmar que a sintaxe latina clássica é caótica e em consequência um texto 
latino literário, dependendo do autor,  tem de ser  previamente decifrado,  para  ser 
entendido. Para contornar as dificuldades da sintaxe latina, quando deliberadamente não 
desejamos escrever no modo clássico, podemos escrever latim em ordem direta: sujeito, 
verbo, predicado.Para isso basta-nos conhecer a morfologia latina, ou seja, conjugar e 
declinar, o  que pode ser aprendido  de qualquer livro  escolar elementar sobre esse 
idioma. 

O problema sintático latino é essencialmente o problema das inversões que dificultam o 
entendimento das proposições. O português de todas as línguas neolatinas é aquela que 
mais suporta inversões. Consideremos como  exemplos algumas inversões com as quais 
todos já nos deparamos em português: 

Seja uma  oração poética de Raimundo Correia:” Há deste livro, que ides ler, nas páginas, 
ou tristes, ou risonhos, os quadros maltraçados, mas verídicos dos meus primeiros 
sonhos”. Reconstruindo a oração, pondo-a em ordem analítica temos: Nas páginas deste 
livro, que ides ler, há os quadros maltraçados, mas verídicos, dos meus primeiros sonhos, 
ou tristes, ou risonhos. 

Camões escreveu imitando Vergilius: “As armas e os barões assinalados, que da ocidental 
praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em 
perigos e guerras esforçados,  mais do que prometia a força humana, e entre gente remota 
edificaram novo reino, que tanto sublimaram; e também as memórias gloriosas daqueles 
reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram 
devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando 
espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte.” Este trecho dos Lusíadas 
é tipicamente latino, na extensão, na construção e  no vocabulário. 
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Em ordem analítica teríamos: Se a tanto me ajudar o engenho e arte, cantando espalharei 
por toda parte as armas e os barões assinalados, etc. ; e também as memorias gloriosas 
daqueles reis, etc. 

O hino nacional brasileiro também se inicia  com uma  oração construida ao modo latino, 
que o povo não entende, decora, e não consegue cantar: “Ouviram do Ipiranga as margens 
plácidas,  de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
brilhou no céu da pátria nesse instante.” Em ordem natural, constructa ou analítica seria: 
As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, etc. 

Portanto, as alegadas dificuldades da sintaxe latina não são maiores nem menores do que 
aquelas que enfrentamos em português clássico. Como não se exige que todos os textos em 
língua portuguesa obedeçam estritamente  à sintaxe clássica, igualmente não podemos 
exigir que escrevendo latim desde o início dos estudos dessa língua, alguém consiga 
produzir latim semelhante ao dos autores do século de Augusto. Ao propor que 
normalmente se escreva latim sem inversões, em ordem analítica ou reta, não cometemos 
nenhuma agressão à gramática latina, uma vez que o latim é uma língua na qual a 
construção é livre, como admite Jules Marouzeau, o último guru dos professores de latim 
do Brasil. CITO: Le latin est une langue à construction libre, comme le fait apparaître 
immédiatement  la confrontation avec le français.  

Na obra  l´Ordre de mots dans la phrase latine principes et méthode,  JULES  MAROUZEAU, 
1878-1964, assim descreve a sintaxe latina: o latim é uma língua na qual a construção é 
livre, como fica imediatamente evidente da confrontação de uma frase francesa com sua 
versão latina. A frase francesa PIERRE APPELLE PAUL [ Pedro chama Paulo ], tem seis 
possiveis versões em latim, com exatamente o mesmo sentido, obtidas mudando-se as 
posições das tres palavras latinas em todas as formas matematicamente  possiveis. Uma 
delas tem ordem que coincide com as ordens diretas do português , do frances e  do inglês 
e de qualquer outra língua analítica carente de declinações. 

http://archive.org/details/lordredesmotsdan00marouoft     

http://archive.org/details/lordredesmotsdan01marouoft 

CITO: Le latin est une langue à construction libre, comme le fait apparaître immédiatement 
la confrontation avec le français. Alors que nous disons obligatoirement, sous peine de 
changer le sens, si nous renversons l'ordre : Pierre appelle Paul, le latin a la faculté 
d'appliquer aux trois termes de l'énoncé les six dispositions théoriquement possibles : 1. 
Petrus appellat Paulum. 2.Petrus Paulum appellat.Paulum appellat Petrus.Paulum Petrus 
appellat. Appellat Petrus Paulum. Appellat Paulum Petrus. Qualquer que seja sua posição 
Paulum será sempre objeto direto e Petrus, sujeito. 

Le jeu des flexions suffit à indiquer quel est le sujet, quel est le régime. Toutefois, si en latin 
l'ordre des mots est libre, il n'est pas indifférent. Le choix de la construction est déterminé 
dans chaque cas particulier par des considérations très diverses, d'usage, de sens, de style, 
de rythme, qu'il est difficile de réduire en système, mais qui prêtent à l'observation de 
certaines lois ou tendances. Le risque en cette matière est de raisonner a priori, en 
prétendant expliquer les faits au nom de principes supposés universels, indépendamment 
de la langue qu'on étudie. Cette méthode a souvent vicié les recherches d'ordre des mots 
et répandu des erreurs qui se perpétuent dans maints ouvrages d'enseignement. Finis 
Citationis. 

 Nosso objetivo principal  é  ler e escrever em latim o quanto antes. Para isto  é util ter 
desde o inicio uma ideia geral de como os textos latinos estão construidos ou podem ser 
construidos. Em português, o lugar ocupado por um vocabulo é mais ou menos 
predeterminado, segundo a sua função: primeiro o sujeito (Petrus), depois o verbo 
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(appellat) com  os objetos direto (Paulum) e indireto,  ou seja, o predicativo. A isto 
denominamos escrever em ordem direta: Petrus appellat Paulum, Peter calls Paul, Pierre 
apelle Paul.  Pedro llama Paulo. Em latim, ao contrário, qualquer lugar serve, ou seja a 
posição de uma palavra não precisa ser  predeterminada, porque são os casos , ou as 
terminações das palavras que indicam  claramente  a função de cada vocabulo. 

Entretanto, mesmo escrevendo latim em ordem direta,  podemos eventualmente , em 
orações curtissimas, observar a regra  básica  de posição geralmente seguida pelos 
escritores  latinos. Diante do exposto, por razões de mera simplicidade, adotaremos ao 
escrever em latim  a ordem direta PETRUS APPELLAT PAULUM. Nosso sistema consiste 
em escrever latim imediatamente inteligivel a qualquer adulto que leia pelo menos  uma 
língua moderna europeia.  

Uma apresentação compacta das principais caracteristicas gramaticais da língua latina 

deve permitir escrever latim moderno em pouco tempo. As  primeiras lições apresentaram 

a morfologia dos nomes e pronomes de acordo com a gramática do latim clássico. As 

seguintes tratarão dos verbos.  e a as tres últimas da sintaxe dos casos e composição. Os 

links sugeridos no trabalho remetem diretamente a Archives. Org ou a uma lista 

bibliografica de uploads por CREATOR DARCY CARVALHO. Alguns grandes dicionários e as 

principais gramáticas existentes no Brasil foram disponibilizados por upload como obras 

em público dominio.  

Source: http://pt.unicampfilosofia.wikia.com/wiki/Latim   

È possível aprender  sozinho a língua latina, um idioma como outro qualquer, mas com 

uma história única. Foi língua geral, auxiliar e internacional da Europa por 2500 anos;  

possui digitalizado na internet um acervo literário e científico que supera o da maioria das 

línguas em uso; não é mais dificil de aprender do que alemão,  russo ou mandarim. É 

possível  escrever e ler latim imediatamente  com o auxílio de qualquer dos idiomas 

modernos europeus;  é possível pensar  em vernáculo e escrever   latim, com morfologia 

clássica  mas  na mesma ordem sintática do idioma vernáculo em que pensarmos. Este tipo 

de latim poderia ser utilizado em trabalhos acadêmicos literários, correspondência ou  em 

áreas das ciências naturais, como História, Geografia, e Botânica, por exemplo. Material 

didático adequado para esta aprendizagem já existe e está disponivel, gratuitamente, on-

line. Existem gramáticas latinas sintéticas, ou simplificadas, traduções literais e  até 

edições dos textos clássicos em ordem natural,  com traduções  interlineares  ou 

juxtalineares. Cabe  inicialmente precisar o que significamos por latim utilitário ou natural.  

Basta para isto inicialmente informar  o que ele não é:  

O latim utilitário ou natural não é o latim clássico, escrito, literário, tal como  atestado nas 

obras remanescentes dos escritores latinos, até o ano 200 da nossa era,  cujo vocabulário 

total foi no século passado  recolhido ao OXFORD LATIN DICTIONARY, editado por P. G. W. 

GLARE, publicado em 1982;  parcialmente, encontramos o vocabulário latino  literário dos  

dois séculos  em qualquer dicionário escolar.   

O  latim utilitário ou natural não é uma língua inventada, ou  artificial;  não é o  latim 

vulgar, nome que se dá ao latim coloquial do povo durante o império e na idade média;  

não é o latim medieva escritol, que existiu do século V ao XV e serviu de veículo para a 

literatura cristã;  não é também o latim bíblico nem o latim vivo da Igreja atual, 

exemplificado, por exemplo, na obra de Pius PP XII ou  nos documentos, preciosos para o 
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latinista moderno,  do Concílio Ecumênico Vaticano II, ou  nas   litterae encyclicae, 

constitutiones , adhortationes , litterae apostolicae,  motu proprio, epistulae, orationes,  

homiliae e allocutiones , publicações pontificais  recentes  traduzidas  em latim 

ultraclássico,  a partir de originais vernáculos, por um especialista.  

O latim utilitário ou natural  não é  o latim renascentista dos séculos XV ao XVII  nem é o 

latim que existiu dos séculos XVII ao XIX , que pode ser associado ao  latim clássico e ao 

renascentista, exemplificado nos longos  prefácios dos editores de obras clássicas; não é o 

latim bárbaro, notarial, inquinado de  palavras de outros idiomas; não é o  latim 

macarrônico, aquele latim universitário deliberadamente  cômico da Idade Média, paródia 

estudantil satírica do latim clássico.   

Finalmente,  o  latim utilitário ou natural não coincide com a denominada  latinitas 

moderna, emuladora   contemporânea do latim clássico,  tanto em sintaxe  quanto em 

vocabulário, exemplificada  pelos trabalhos recentes de Terence Turnberg, Sandra Ramos 

Maldonado, Victorio Ciarrocchi,  Weiler, Valafrido e outros.   

Justifiquemos as afirmações acima exaradas:  

O Latim Utilitario Ou Latim Natural não é uma língua planejada. Na verdade os 

planejadores de línguas auxiliares descartaram in limine o latim como sendo muito dilficil: 

Cito: Latin is too difficult to serve as an International Auxiliary Language, and its 

advantages are out-weighed by its disavantages. Finis citationis. Apud  H. Jacob  A Planned 

Auxiliary Language , London, Mcmxlvii.       

http://archive.org/details/APlannedAuxiliaryLanguage  

O Latim Utilitario Ou Natural não é o latim vulgar ou coloquial. O latim vulgar era a língua 

falada pelo povo romano desde os albores de sua historia. Língua instavel com diversas 

fases de evolução atestadas no corpus de inscrições romanas. As formas que exibia nas 

epocas republicana e imperial  de Roma,  no século I antes de Cristo, e nos séculos 

posteriores, até o século VIII, constituiu o fundo originario basico das línguas neolatinas. 

Ver:   C.H. Grandgent Introducción Al Latin Vulgar, Madrid, 1954.   

http://archive.org/details/CursoIntrodutorioDeLatimVulgar  

O Latim Utilitario ou Natural não é latim clássico porque sua sintaxe deliberadamente se 

afasta da sintaxe clássica e o vocabulario que utiliza é mais extenso do que o  do latim 

classico. É o latim apropriado para tratar de questões dos tempos em que vivemos.  

 O Latim Utilitario ou Natural tambem se afasta do latim medieval,  escrito pelos tabelães, 

pelos universitarios  e  por poetas da Idade Media.  Este  latim medieval  dos cartorios, das  

universidades e das chancelarias reais  varia lexica, sintatica e ortograficamente no tempo  

assim como de país a país. Latim medieval, cada país tem o seu.  Ver:  Dag Norberg. Manual 

Prático De Latim Medieval (Breve História Do Latim Medieval). Tradução: José Pereira Da 

Silva.    Rio De Janeiro.           

http://www.filologia.org.br/soletras/12sup/suplemento1.pdf  

Strecker, Karl, 1861-1945. Introduction à l'étude du latin mediéval (1900) 
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http://archive.org/details/introductionletu00stre  

 

   
EXTRACTS FROM  WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA DA UNICAMP 

4  HOW TO READ LATIN  IMMEDIATELY. COMO  LER  LATIM  
IMEDIATAMENTE.  

 

 

 
EXTRACTS  FROM “WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA DA UNICAMP  

ANNEX FOUR 

COMO LER LATIM IMEDIATAMENTE     

As traduções literais  interlineares ou justalineares,   base do  método Robertson- Clark- 

Hamilton- Hachette para estudar latim clássico,  permitem ler imediatamente clássicos latinos 

e gregos sem consulta de léxicos, facilitando imensamente a aquisição de vocabulário e 

expressões . 

Thomas Clark, que editou  uma serie de traduções interlineares ,  incluindo   Horácio, César, 

Cícero, e  Salústio  entre outros, publicou também uma gramática:   The Practical and 

Progressive Latin Grammar. Elementary Course by Thomas Clark. A grammar to study Latin 

with Interlinear Translations. 

https://archive.org/details/GrammarByThomasClarkForStudyingLatinWithInterlinearTranslatio

ns1857  
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No prefácio  explica a utilidade dessas traduções que permitem ler imediatamente latim desde 

o início do estudo das declinações. 

“The object of this Grammar is to obviate the disgust and tediousness which pupils feel in 

merely learning the grammatical forms of the Latin language, without any practical application 

of the same while learning them, and also to prevent the loss of time resulting from such 

method. The plan here followed is, that, at the same time the pupil commences to learn the 

declensions, he also commences to translate and to learn words and sentences. This is made 

easy to him by means of interlinear translations, and references, by means of signs and 

abbreviations, to the declensions and conjugations he is learning. The attention of the pupil is, 

at first, only directed to those grammatical forms that he has learned, or is learning, by 

references to the same : those grammatical forms that he has not learned, his attention is not 

drawn to, and he only learns the signification of the words and sentences by rote, as respects 

their grammatical forms; he not being troubled with such forms, till he commences learning 

them. So that, by the time he has learned his declensions and conjugations, he will have 

acquired some knowledge of the Latin language; and his studies, instead of being disgusting 

and tedious, will become attractive and agreeable; and, in less time than other pupils take to 

learn their declensions and conjugations, he will also have learned them, and, moreover, have 

obtained such practical knowledge of the language as will make his future progress therein 

pleasant.” 

 Preface To The Enlarged Edition. This, revised edition of the Practical and Progressive Latin 

Grammar, contains a second or full Supplementary Course, which embodies all that was 

purposely omitted in the Elementary Course, with the view of relieving the pupil's memory 

from a burden which it was unnecessary to impose on him, until he had made some progress 

in the language. The second or full course contains all the exceptions and minute rules for 

declensions and conjugations, the derivation and composition of words, etc. ; also, a full 

supplementary syntax ; together with a treatise on prosody, containing all the rules of quantity 

and of versification. In combination with the elementary part, these additions render this Latin 

Grammar as ample and complete as any now used ; in our schools and colleges, and afford the 

student many practical advantages and facilities not procurable in any other Latin grammar. 

The division into a first, practical and elementary, course, containing only those rules and 

forms most necessary to be learned, accompanied by practical exercises, — and into a second, 

supplementary and full, course, will be found very advantageous to teachers, and also to 

students of the Latin language. Thomas Clark. Philadelphia, September 16, 1859.”, etc.  

No Brasil, os editores  que  aderiram ao método Clark preferiram as traduções justalineares, 

imitando os professores franceses  da série Les Auteurs latins avec deux traductions françaises.  

Entre eles devemos destacar  as edições de Eutrópio, uma  por Manoel Vaz Lobo, outra  por 

João Ravizza; a do Livro I das  Metamorfoses de Ovídio por A.  Fortuna Barros ,  a do Tristium 

do mesmo Ovídio  por  Augusto Veloso;  bem como  a longa série publicada por Maximiano 

Augusto Gonçalves, que inclui Fedro,  César e  Cícero. Pouco utilizados  em beneficio dos 

alunos,  estes livros constituem  instrumentos indispensáveis a que quiser estudar latim 

moderno  sozinho hoje. 
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EXTRACTS FROM  WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA  DA UNICAMP 

ANNEX FIVE 

5 THE VOCABULARY PROBLEM OF MODERN LATIN. O 
PROBLEMA DO VOCABULÁRIO MODERNO DO LATIM 

O problema crucial do latim utilitário ou natural refere-se ao vocabulario, aos neologismos, 

principalmente científicos e técnicos,  e aos empréstimos inevitáveis que terão de ser 

feitos aos idiomas modernos. Sobre situação idêntica vivida pelas línguas modernas, no 

seu período de formação,  veja-se  preliminarmente  J. Planche, Vocabulaire des latinismes 

de la langue française ou des locutions françaises empruntées littéralement de la langue 

latine. Este documento justifica nosso método, no que se refere a ampliação do léxico. 

Evidencia  a forma como os idiomas modernos cresceram lexicamente, colhendo  de modo 

sistemático  no latim literário  o vocabulário  culto  e as suas melhores expressões. 

Procedendo de modo inverso, podemos chegar a um vocabulário total  latino equivalente 

ao de qualquer língua moderna , que supere os 500.000 vocábulos. 

Na mesma linha ver também as  três  obras seguintes, uma de  Henricus Stephanus de 

latinitate falso suspecta, expostulatio Henrici Stephani (Lingua solve latinus eris); duas 

obras  de Vortius, De Latinitate falso suspecta, deque latinae línguae cum germanica 

convenientia, liber cui alter e  De Latinitate merito suspecta adjectus est, auctore Johanne 

Vorstio; e outra de 2004 por  Sanda Reinheimer-Ripeanu: Les Emprunts latins dans les 

langues romanes. Bucuresti:  Editura Universitauii Din Bucuresti.  

Cito: Les langues ont toujours fait preuve de leur capacité de s’adapter aux changements 

sociaux, économiques, politiques, technologiques ou scientifiques. Pour pouvoir servir 

efficacement à la communication dans des contextes donnés et dénommer avec précision 

les nouvelles réalités, elles ont dû créer, dériver, emprunter ou adapter de nouvelles unités 

lexicales. Les emprunts lexicaux se constituent ainsi en un espace fertile de recherche qui 

suppose le contact entre plusieurs systèmes linguistiques, entre plusieurs cultures, entre 

plusieurs identités spirituelles. Ces derniers temps, le phénomène de l’emprunt lexical a 

suscité un vif intérêt de la part des chercheurs, qui se sont penchés sur les divers aspects 

de la circulation des mots pris et repris dans diverses langues. Les recherches ont examiné 

les multiples facettes de ce phénomène, à partir des aspects purement linguistiques  

phonologiques, morphosyntaxiques, sémantiques ou pragmatiques) jusqu’aux aspects 

sociolinguistiques et culturels (qui voient dans les emprunts une manifestation du 

processus actuel de globalisation). Finis Cit.  

Reinheimer-Ripeanu  wrote: Languages have always demonstrated their ability to adapt to 

social, economic, political, technological or scientific changes.  To be used effectively for 

communication in specific contexts and for styling with precision the new realities, they 

had to create, derive, borrow or adapt new lexical units. The loanwords thus constitute a 
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fertile area of research that involves contact between different linguistic systems, between 

cultures, between different spiritual identities. Recently, the phenomenon of lexical 

borrowing has attracted much interest from researchers who have studied various aspects 

of the use of words taken and retaken in various languages. Researchers  have examined 

the many facets of this phenomenon, from the purely linguistic, phonologic , 

morphosyntactic,  semantic or pragmatic aspects ) to the sociolinguistic and cultural 

aspects, that envisage lexical borrowing as a manifestation of the current process of 

globalization. Cit. finished. [ Translated with Google]. 

Modern practical latinists need not be worried by the complicated jargon of sophisticated 

linguists.  Special dictionaries aimed at collecting all the vocables found in the existing 

sample of Latin authors took decades to be completed, and they are naturally  insufficient 

to cope with modern usage.  Fortunately, for modern Latin no such tool is necessary. 

Modern Latin vocables can be  freely and immediately extracted from vernacular texts by 

simple inspection. Large  vernacular dictionaries  with etymological information is all we 

need. 

O Latim utilitario ou natural, entendido não só como um procedimento pedagógico,  que 

permite o acesso ao latim clássico em poucas semanas, mas também como uma língua 

natural,  sem preocupações estilisticas,  auxiliar e  international, fortemente associada ás 

línguas neolatinas contemporâneas, ao inglês e  ás demais línguas modernas cultas, 

enfrentará  na atualização do seu vocabulário os mesmos problemas que teem preocupado 

o linguista romeno  citado cujo idioma, o mais jovem entre os neolatinos,  também se 

encontra em contínuo processo de formação.  

Nossa língua  galaico-lusitana e a língua chamada  latina constituem momentos diferentes 

de uma  mesma entidade linguistica, a língua romana. O latim e o português  são  apenas 

versões  separadas no tempo de uma das várias   línguas faladas na Italia central há 2700 

anos ou mais. Nosso vocabulario ainda  é 95 % perfeitamente  latino e os  processos de 

criar  novas palavras  continuam  a ser os mesmos nas gramaticas das duas línguas. O latim 

não morreu, nunca  chegou a ser língua morta  como o etrusco, o púnico, o osco,  o umbro e 

os vários dialetos  celtas, línguas com as quais conviveu por séculos  na Europa ocidental e 

que como o grego, falado no sul da Itália, muito o influenciaram.  O latim continua a viver , 

existindo  portanto desde a formação do estado romano há vinte e sete séculos, tanto 

numa forma literária culta,  escrita,  quanto nas suas diversas  novas formas,  as atuais  

línguas românicas.  

Além disso, a unidade  e  a proximidade cultural  dos povos da România ocidental 

assegurou uma semelhança acentuada entre os nove principais idiomas neolatinos,  dos 

quais o latim continuou a ser  o grande denominador comum. Outro fato notável é que as 

mais bem sucedidas das chamadas línguas internacionais auxiliares, Ido, Interlíngua, 

Esperanto, Novial, que surgiram no final do século XIX,  e inicio do XX,  também podem ser 

consideradas como línguas neolatinas, porém,  artificiais, com regras gramaticais e 

morfologia reduzidas ao mínimo.  

As línguas neolatinas e as línguas artificiais atuais, para serem simples, adotaram a ordem 

natural  ou coloquial na disposição das palavras na frase.   Utilizam  também em grande 

parte um mesmo  vocabulario que sendo  comum a todas as línguas naturais originadas do 
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latim, é universalmente entendido em todo o espaço românico.  Muitos vocábulos 

atualmente utilizados foram adotados diretamente  do inglês,  do alemão e do russo. Se já 

estivesse em uso um latim moderno internacional, certamente não escaparia à 

necessidade de recorrer constantemente a neologismos originados nos idiomas modernos.  

Podemos  desenvolver,  em poucas lições, algumas atitudes, técnicas básicas  e estratégias 

úteis para ler, escrever e falar um tipo de latim que só diferirá do classico na ordem das 

palavras e na aceitação ampla de vocabulário moderno.  

É necessário produzir  apresentações  compactas das principais características 

morfológicas  da língua latina, para  escrever latim moderno em pouco tempo. Numas  

quatro primeiras lições apresentar-se-iam as preposições e a morfologia dos nomes e 

pronomes,  segundo a  gramática do latim clássico. A três seguintes tratariam  dos verbos e 

a as três últimas,  da sintaxe dos casos e da composição. A existência de textos em ordem 

analítica dos principais autores viabilizam ler latim desde as primeiras lições. Os links 

sugeridos no trabalho remetem diretamente a Archives. Org ou a uma lista bibliográfica de 

uploads feitos por DARCY CARVALHO CREATOR . Alguns grandes dicionários e as 

principais gramáticas existentes no Brasil estão assim  disponibilizados para download 

gratuito por já serem obras  em público dominio.  

   
EXTRACTS FROM  WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA  DA UNICAMP 

ANNEX SIX 

6  LATINUM SINE MAGISTRO: LEARNING LATIN WITHOUT A 
TEACHER.  CONCLUSIO OPERIS 

Source: http://pt.unicampfilosofia.wikia.com/wiki/Latim  

Este trabalho é parte de um propósito maior,  o de demonstrar a possibilidade de estudar 

o latim sem professor e por esta forma imediata  e simples adquirir  um instrumento 

precioso de comunicação, que possibilitará   acesso aos imensos  acervos culturais, 

históricos, jurídicos, científicos e religiosos acumulados  neste idioma pela civilização 

ocidental,  durante dois e meio milênios. 

This work is part of a larger purpose, to demonstrate the possibility of studying Latin 

without a teacher and by this immediate and simple way to acquire a valuable 

communication tool, which will allow access to the immense cultural, historical, legal, 

scientific and religious collections accumulated in this language by the Western civilization 

for two and a half millennia. 

Poderemos avançar rapidamente nesse estudo  e readquirirmos  sem dificuldade  o uso do 

latim se conseguirmos eliminar completamente o entrave mental e  os preconceitos que 

obscureceram,  dificultaram ou impediram   o ensino desta língua internacional  e 

http://pt.unicampfilosofia.wikia.com/wiki/Latim
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acadêmica, depois da Renascença, mas principalmente nestes  últimos dois séculos. O 

entrave mental é a idéia arraigada de que o latim seja uma língua morta difícilima de 

aprender. Entre os preconceitos,  a idéia de que seja uma língua estrangeira de 

conhecimento supervacâneo dada a antiguidade de seus monumentos escritos. 

We can advance rapidily in this study and acquire without difficulty the use of the Latin 

language if we can completely eliminate the mental obstacles and prejudices that obscured, 

hindered or prevented the teaching of this international and academic language, after the 

Renaissance, but mostly in the last two centuries. The mental barrier is the entrenched 

idea that Latin is a very difficult to learn dead language. Among the prejudices, the idea 

that it is a foreign language whose knowledge is supervacuous, superfluous and useless, 

given the antiquity of its written monuments. 

Estes impecilhos ao livre estudo e uso  geral do latim foram gerados e estão 

indissoluvelmente ligados aos métodos de ensino, adotados no  mundo todo, nas áreas 

acadêmicas, a partir  da Renascença, quando se criou o mito da existência de um latim 

perfeito, cuja decomposição teria gerado as latinidades  medievais,  atestadas  por toda a 

Europa, formas expeditas e naturais de escrever o latim, que agora deveriam ser 

descartadas  em favor da recuperação,  a todo custo, do ideal literário dos clássicos 

romanos,  redescobertos a partir  das Cruzadas e  da queda de Bizâncio, mil anos depois de 

César e Cícero.  

A língua latina  existe como língua plenamente desenvolvida há pelo menos dois milênios, 

sendo  atualmente um dos idiomas  com maior  acervo bibliográfico digitalizado do mundo, 

acervo que cobre todas as áreas do conhecimento,  oriundo de todos os paises da Europa. 

O latim, como ocorre com qualquer outra língua natural,  sempre existiu em duas formas 

distintas:   numa  forma coloquial ou falada, denominada latim do povo, popular ou  vulgar, 

para comunicação inter-pessoal,   e numa  forma escrita, aprendida em escolas,  utilizada  

apenas por pessoas escolarizadas  e educadas, pelos poetas,  pelo senado e pelos 

comandantes militares de Roma.  No decorrer dos últimos 1500 anos, depois do fim do 

Império Romano, o latim popular ou vulgar modificou-se gradualmente dando  origem às 

línguas neo-latinas, família linguística a que pertencem o espanhol, o português, o italiano, 

o  francês, o romeno, o catalão e parcialmente o inglês. 

 Durante séculos as línguas neolatinas foram idiomas não-escritos, utilizados local e 

regionalmente, somente no âmbito familiar e social imediato. A partir do século IX, porém,  

começam a aparecer em quase todos os vernáculos  os seus primeiros documentos 

escritos,  em todas as  regiões  que tinham sido partes do Império Romano. Depois  da 

Renascença, já nos séculos XV e XVI,  os idiomas neolatinos  passam  por rápido 

desenvolvimento literário, aumentando rapidamente seus vocabulários cultos e científicos  

através de  empréstimos feitos diretamente  ao latim,  normalizando-se  ao mesmo tempo 

os respectivos  sistemas gramaticais, conformando-os com o modelo da  gramática do 

latim clássico. No caso do português, a mais alatinada  dentre as línguas neolatinas, 95 por 

cento do vocabulário é constituido por palavras oriundas seja  do latim vulgar seja do 

latim culto escrito, clássico ou literário.   

Além disso  a sintaxe da língua portuguesa é quase idêntica à do latim, como podemos 

constatar lendo Camões e os demais escritores  clássicos do nosso idioma, que foram  
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bilíngues, falavam e liam obrigatoriamente o português e  o  latim, língua de sua educação, 

além de geralmente também conhecerem o grego, o espanhol, o francês  ou  o italiano . Do 

século XV, século das grandes navegações , que levariam ao descobrimento  da América e 

do Brasil, até o fim do século XVIII, o latim foi utilizado como idioma das relações 

internacionais , empregado na redação dos  acordos e tratados  de comércio e amizade, nas 

universidades na redação de teses, nos colégios jesuíticos de todo o mundo,  na Sede 

Apostólica  e como idioma geral de cultura e de intercâmbio pessoal epistolográfico.  

Estes fatos históricos nos permitem algumas conclusões práticas  com relação à 

possibilidade de voltar a utilizar o latim como instrumento de comunicação e cultura no 

mundo atual, aprendendo-o  ademais  de modo rápido e sem professor. Por aprender latim 

entenda-se , aprender a ler, escrever e falar latim como língua moderna, com viabilidade 

de uso em qualquer área do conhecimento e como língua auxiliar e internacional de 

comunicação geral. Nossas conclusões práticas são as seguintes: 

1= Da consanguinidade do latim com a língua  portuguesa , com os  demais idiomas da  

família românica e com o inglês , resulta que podemos aprender a lê-lo e escrevê-lo  

rapidamente, desde que o escrevamos como um idioma analítico,  em ordem direta, à 

maneira medieval e bíblica,  e exploremos criativamente  a superposição dos vocabulários 

românicos  e internacionais, bem como  as semelhanças, tanto morfológicas como  

sintáticas, do latim  com  as línguas neolatinas. O latim medieval dos grandes escritores 

pode fundamentar  nosso modelo estilístico. 

2=  A internete permitirá imersão total e imediata na língua latina  graças à abundância de 

material didático e de textos autênticos em latim clássico, medieval, renascentista e 

contemporâneo. Qualquer internauta pode verificar isso por si mesmo, bastando aprender 

as preposições latinas e utilizá-las  aleatoriamente por pequenos grupos para pesquisar na 

rede. 

3= A bibliografia eletrônica para o estudo do latim compreende gramáticas,  dicionários, 

repertórios bibliográficos, obras completas, manuscritos e material sonoro, existindo sites 

especializados na sua divulgação. 

4=  Paradoxalmente, no mundo todo, estão sendo extintos os cursos de latim e grego 

tradicionais. Quando esses cursos sobrevivem, continuam a ser exclusivamente de nível 

universitário, consequentemente,   restritos aos estudantes de letras e confinados no 

estudo e leitura de tres ou quatro autores clássicos. Nesses cursos ninguém aprende a falar 

ou escrever em latim, neles para todos os fins o latim é tratado como língua morta. Desde o 

século XIX, as universidades perderam a técnica de escrever o latim normalmente para 

fins acadêmicos.  Contudo, as novas condições de acesso a todo o material didático 

referente ao latim, por quem quer que tenha interesse  em aprendê-lo, abre a possibilidade 

de estudar  sozinho a língua latina. Qualquer pessoa adulta que conheça bem seu próprio 

idioma pode aprender latim sozinho. Por aprender sozinho entenda-se a possibilidade de 

estudar o latim adotando  os textos que bem quiser e estudá-los  da maneira que bem 

entender, continuamente, sem cobranças nem prazos, utilizando as gramáticas ginasiais, 

que, por terem sido dosadas para crianças, podem ser lidas de cabo a rabo por um adulto 

em algumas horas ou dias, antes de mergulhar em  textos  autênticos com uma tradução 

vernácula e um dicionário bilingue. 
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5= Para aprender sozinho a língua latina, devemos começar a escrever em latim 

imediatamente, a partir dos idiomas modernos. Isto será possível utilizando-se  traduções 

literais, bem como as interlineares, que  permitem ler imediatamente clássicos latinos e 

gregos sem consulta a  léxicos, facilitando-se assim  imensamente a aquisição de 

vocabulário e expressões, dentro do seu contexto. Clássicos latinos existem traduzidos 

literal, interlinear  e justalinearmente, desde o século XIX, mas não  chegaram a ser 

utilizados largamente no Brasil. Na verdade, assim como acontecia com os suplementos  

“Parte do Mestre” dos  livros de Matemática e Física,  que eram postos fora do alcance dos 

alunos, as traduções interlineares ou qualquer outro tipo de tradução não eram indicadas 

aos alunos, porque decifrar latim clássico  era tido como instrumento infalível para  

desenvolver a inteligência dos  jovens estudantes. 

6= O vocabulário  latino moderno constitui o principal problema do estudante de latim, 

mormente,  o vocabulário  necessário para tratar de problemas hodiernos, de localidades, 

profissões e objetos contemporâneos. Esta foi  a área em que os acadêmicos latinistas dos 

séculos passados exibiram o seu mais alto grau de intolerância.  Só trabalhavam com o 

vocabulário dos clássicos; refugavam e vetavam neologismos e arcaismos; jamais  

admitiam fossem utilizados em  textos escritos em latim  o vocabulário latino de uso 

corrente nos idiomas vivos modernos, taxado de vulgar ou bárbaro. Para viabilizar o uso 

hodierno do latim, sem limitações de vocabulário, temos de admitir como lídimas e 

legítimas quaisquer palavras latinas encontradas num texto vernáculo. Exemplificarei.  

Neste mesmo parágrafo, por inspeção,  identifico imediatamente, de trás para diante,  as 

seguintes palavras latinas, que reduzo às suas prístinas formas romanas: 

Romanus, forma, pristinus, suae, reduco, quod, latinus, parabola, sequens, illae, immediate, 

identifico, paragraphum, in, exemplifico, vernaculum, textus, unum, qualiscumque, 

legitimus, lidimus,  admitto, de, teneo, vocabularium, limitatio, sine, Latinum, hodiernus, 

usus, viabilizare, ad, modernus, vivus, idioma, currens, scriptum, scribo, uti, esse, nunquam, 

neologismum,  veto, refugo, classicus, cum, laborare, solum, intolerantia, gradus, altus, 

magis, exhibo, latinista, academicus, qui, area, fuit, hac, contemporaneus, objectum, 

professio, localis, problema, tractare, necessarius, praecipue, studens, principalis, 

constituo. As palavras omitidas teriam de ser traduzidas com a gramática ou dicionário. 

Quando os idiomas vernáculos da Europa  começaram a substituir o latim, por razões 

políticas e religiosas,  a partir do século XVI, surgiu a necessidade  premente de ensiná-los 

aos estrangeiros.  A única maneira de ensinar francês ao mundo seria elaborar dicionários 

bilingues, em que todas as palavras vernáculas tivessem uma correspondente latina que 

fosse entendida em toda a Europa. 

O dicionário do  abade Pierre Danet (1650-1709): Grand dictionnaire françois et latin avec 

des notes de critique et de grammaire, 1650-1720; e o Vocabulario portuguez e latino, 

aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasilico, comico, critico, chimico, 

dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, economico, florifero, 

forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores portugueses, e 

latinos, pelo padre jesuita D. Raphael Bluteau (1623-1734) enquadraram-se neste esforço 

de divulgação dos idiomas vernáculos. Observe-se que todas as palavras do título do 

vocabulário de Bluteau  são latinas. Obras deste tipo e objetivo foram publicadas em toda a 

Europa, e até no Japão,  as  quais hoje constituem  preciosas fontes lexicológicas  para 
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estudar o latim real,  corrente na Europa dos séculos XVI ao  XVIII. Cf. Archive . Org Darcy 

Carvalho Creator. 

https://archive.org/details/GrandDictionnaireFrancoisLatinNouvelleEditionPierreDane 

https://archive.org/details/RaphaelBluteauSuplementoIDoVoc.PortELatino 

O estudante de latim moderno pode assim facilmente encontrar seu vocabulário 

operacional,  seja por simples inspeção de idiomas vernáculos,  seja por consulta a 

dicionários multilingues, seja examinando dicionários enciclopédicos  monolingues, que 

contenham  também informações etimológicas. Todos os grandes dicionários vernáculos 

publicados no século passado enquadram-se neste perfil.  

7= Existem  diferentes latinidades. Por latinidade ( Latinitas) entendamos o estilo  de um  

autor que escreva em latim, caracterizado basicamente por sua sintaxe e  vocabulário.  

Existiu a latinidade clássica  de  seletos escritores romanos dos séculos I e II da nossa era. 

Ao lado desta, floresceram  a latinidade dos  escritores da África, representada  por 

Apuleius, Minucius Felix, Tertullianus,  Augustinus e muitos outros, e a latinidade da 

Dalmácia, representada por Jerônimo de Estridão, tradutor da Bíblia. A latinidade clássica 

extinguiu-se  já  no segundo século. As  latinidades  afro-cristã e dalmática , porém, 

caracterizadas  por drásticas  simplificações  sintáticas  e  inovações  vocabulares,  

floresceram e implantaram-se definitivamente, até o século VI e depois da queda do 

Império Romano, com  a  expansão do cristianismo. Estas modalidades de latim é que vão 

ser levadas pelos missionários cristãos  às partes da Europa,  que não tinham sido 

alcançadas pelas legiões de Roma:  às Ilhas Britânicas , à Escandinavia e às  outras partes 

da Península  Balcânica. Com o Imperador Carlos Magno, no século IX,  professores destas 

regiões  estiveram à frente de reformas  educacionais  e do renascimento cultural 

carolíngio. A latinidade Britânica de Alcuinus  é que pautará a evolução ulterior do latim, 

no restante da Idade Média. O exame das vicissitudes da língua latina  no primeiro milênio 

da nossa era  e o registro da  sua reflorescência, como único  idioma culto e língua franca 

do norte da Europa, até o século XVIII,  bastam para desfazer o mito do latim clássico como 

única latinidade possível. 

8= O babelismo internacional e o latim moderno utilitário. A recusa da França em utilizar o 

latim nas discussões que firmaram a Paz de Westfália, com os Tratados de Münster, 

Osnabrück ( 1658)  e Pirineus (1659), restabeleceu  a multiplicidade das idiomas na arena 

internacional, exigindo  que atas de  congressos, ou resoluções de organismos  

internacionais tenham de ser traduzidas para centenas de idiomas ou fiquem disponíveis 

apenas nas línguas das potências hegemônicas. Esta situação concreta e considerações 

filosóficas sobre a natureza da língua latina por Leibniz e Descartes levaram  a formulação  

de centenas projetos de línguas internacionais auxiliares, nos séculos XIX e XX.   

A idéia  leibniziana de simplificar o latim abolindo os casos levou à solução extrema do 

Latino sine flexione como língua internacional auxiliar, pelo matemático Peano, que 

alterou completamente a morfologia e a sintaxe do latim, criando uma nova língua 

neolatina com gramática mínima. Entretanto, a hegemonia britânica, no século XIX, e a 

americana, depois de 1945, asseguraram ao inglês a posição de  língua internacional de 

fato, língua com simplicíssima gramática e ilimitado vocabulário, em máxima parte latino. 

A denominação latim moderno utilitário foi sugerida por Jean Bayet, em Les Langues 
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Internationales, Collection Que Sais-Je? para indicar uma forma de Latim fácílimo de 

escrever e de entender, com morfologia clássica mas escrito em ordem analítica,  com um 

vocabulário ampliado e receptivo para os neologismos modernos necessários. Vido 

Angelino e Gaius Licoppe também escreveram em favor da  criação de um latim utilitario 

moderno. A Internete revela que, ao longo dos séculos, numerosos autores, fora do main-

stream acadêmico, propuseram meios para facilitar o ensino do Latim, capazes de  

assegurar-lhe vigorosa existência e ampla difusão. 

9= O latim utilitário, como instrumento de acesso e pesquisa, encontra imediata utilidade 

como propedéutica ao estudo da literatura  medieval lato sensu. A amplíssima área dos 

estudos medievais encerra várias latinidades que se formaram e se desenvolveram de 

modo independente em diferentes regiões geográficas e em muito diversas épocas. Uma  

pesquisa  da Europa medieval como resultado ou  consequência da expansão do 

Cristianismo, desde o estiolamento e queda do Império Romano Ocidental até a 

Renascença, deve incluir certamente o Maghreb, todo o norte ocidental da Africa,  como 

parte integrante do universo latino, a partir do término das guerras púnicas. Cf. Darcy 

Carvalho Medieval Latin e Darcy Carvalho Africitas. Latin in Northern  Africa. Google Sites. 

This work was written as a plea for the conservation of the Latin language as a worthy 

intellectual exercise and a most precious item in the Western cultural and historical 

heritage. As an academic  written language, Latin has had a stable grammar for at least 

2000 years. Latin  and  Greek words are  the main ingredients of the contemporary 

vocabulary of all modern Neolatin languages, including that of English.  New methods for 

quickly learning  how to read , write and speak Latin can  fully take into account the fact 

that words have not a necessary position in the Latin phrase.  We  can write Latin in strict 

direct order, just as we do in  modern languages. Latin  so written, with a modern and 

perfectly up-to-date vocabulary,  can find employment  in any department of Science, 

Philosophy, Economics, Economic Affairs,  Litterature and Medieval Studies.  Prof. Dr. 

Darcy Carvalho. FEAUSP. São Paulo, Anno 2014.  

   
EXTRACTS FROM  WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA  DA UNICAMP 

ANNEX SEVEN 

7  ENGLISH SUMMARY OF THE WIKI WIKI LATIM DOS 
ALUNOS DE FILOSOFIA DA UNICAMP .   

http://pt.unicampfilosofia.wikia.com/wiki/Latim 

LEARNING  LATIN WITHOUT A TEACHER  AND WITHOUT TEARS. LATINUM SINE MAGISTRO. 

CONTEÚDO. CONTENTS.  Lingua Latina sine Virgis nec Ferulis. CAPITULO I . How to learn 

Latin with  the Romance Languages. CAPITULO II . Immediate plunges  into the Latin  
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language with internet. CAPITULO III . Multilanguage bibliography, Latin grammars and 

lexica  online. CAPITULO IV . Teach yourself  Latin by writing it as a modern language.  

CAPITULO V. Hamilton and Clark: Interlinear translations to start reading  Latin. CAPITULO 

VI. Pretious Vernacular-Latin Lexica published before the XIX Century. Raphael Bluteau, 

Valbuena, Dictionnaire de Trévoux. English and Pan- Romance for  building   modern  Latin 

vocabulary. CAPITULO VII . Utilitarian Latin: An  auxiliary bridge language with classical 

morphology and  analytical Latin syntax. CAPITULO VIII . Recent Philosophers who wrote in 

Modern Latin. Vers l´Éthique de Spinoza: Learning Latin  the pleasant  easy way with Gilles- 

Louïse.  CAPITULO IX . The supporters of simpler Latin: Utilitarian Latin against 

Internacional Babelism. CAPITULO X . Modern Latin Samples: Epistolography  and Fiction 

Stories. 

   

 

For  writing  immediately  modern Latin we must adhere to four rules: Rule 1. To adopt the 

syntax of modern languages; Rule 2. To stick faithfully to the classical Latin morphology, that 

has been normalized by grammarians throughout the centuries; Rule 3. Freedom of 

vocabulary: Our set of Modern Latin vocabulary will admit three subsets: A) Classical and  

medieval vocabulary, both reduced to the modern Ramist orthography, that distinguishes u 

from v, and  i from j and has an alphabet identical to the English one . B) Modern vocabulary  

coined from Greek and Latin roots,  borrowed from modern languages and restituted to a 

proper Latin morphology C) Words of non-Latin or non-Greek origin internationally 

undestood, keeping their original orthography and declining them with prepositions, as 

neuter nouns. D).  Neologisms. Modern latinists are allowed to continue  creating words, as 

the Greek and Romans did,  by composition, derivation or juxtaposition, according to the 

rules of the  Latin grammar and the advices of the Roman poet Horatius Flaccus in his Ars 

Poetica. 

Rule 1. Write Latin as a modern analytical language, keeping its proper morphology. This 

deserves a short digression about the history of the Latin language: 

Latin is a single idiom [ unum idioma] used as a living language for at least 2500 years. Until 

the year 700 AD, it continued as an official written language in the Roman Eastern Empire or 

Romania Orientalis. After the fall of the Western Roman Empire, 476 AD, and the steady 

spread of Christianism,  Latin continued as a necessary  written and spoken language, in the 

whole of the Romania Occidentalis. In Western Europe, spoken or colloquial Latin suffered 

independent and continuous local transformations,  until it became the well-known Neolatin 

languages: Italian, French, Catalan, Provenzal, Sardinian, Spanish, Gallician, Romenian and 

Portuguese, etc.. 

Notwithstanding the corruption process suffered by Latin, as a spoken language, in its 

written form this language  continued to be used by local administrations, and by the 

Catholic Church, and latter by the Anglican Church, until today, without any interruption, 

keeping its morphology and a major part of its classical vocabulary,  a fact whose paramount 

importance is often ignored or deliberately minimized by the academias. Latin was never a 

dead language as Classical Greek, Classical  Hebrew, or Carthaginian Aramaic are.  
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Classical or Ciceronian Latin was just an academic and forensical writing fashion, for less 

than a century, and that  was already abandonned  by the time of Tacitus (50-120). Several 

contemporary writers, such as the Emperor Augustus  and Seneca , the Philosopher, or the 

African writers of this period did not adhere to the syntactical strictures of  Classical Latin, 

and even mocked it. As we can easily verify by reading Augustus' Testament, Seneca's 

Epistulae ad Lucilium, the pastoral teachings of the Popes, since Petrus PP,  and by one 

thousand years of medieval Latin litterature, in both Romanias, the  Latin language syntax  

changed continuously in the direction of simplicity, that is, towards the logical "subject- 

verb- object" order,  that  we finally observe, as a natural norm, in the modern Neolatin 

languages, in English, in Modern Greek, in Chinese, in the Slavic languages of today and in the 

auxiliary international languages Esperanto, Interlingua, and Slovio, recently created,  etc 

The easiest way to learn Latin quickly is to read aloud and to write the language as much as 

possible. The student must read an elementary Latin grammar to  acquire the capacity of 

declining nouns , pronouns and adjectives. He must learn, at the same time, the invariable 

words: prepositions, conjunctions and adverbs.  The best way for learning variable and 

invariable words is by copying down and reciting them  in loud voice. In studying vocabulary, 

he must depart from his  vernacule language and move to the Latin. He must learn, for 

instance,  that king in English  is rex in Latin, that to work is laborare, to forgive is perdonare, 

etc   and continuously  ask  how to say in Latin the names of objects, geographical accidents, 

colours,  actions etc.  

As soon as  he  has learned the two groups of prepositions and the two cases they demand 

the student can already  read lists of Latin phrases with their translations, trying to 

memorize many of them, to use in his writing. As he or she continues with the memorization 

of the declensions, using the mneumonics tricks, the student should start copying and 

reading aloud  Latin authors as those listed in pdf below, presented  in direct order and 

translated in interlinear or juxtalinear way. Consider a period of Phedrus, the poet, in his 

first fable: "Siti compulsi, ad rivum eumdem lupus et agnus venerant; superior ( superiori 

parte) stabat lupus,  longe-que  ( inferiori locu) agnus (stabat)". Using interlinear or 

juxtalinear translations the only objective is to understand the Latin text. The student 

should produce his own Latin text, as I did . Keeping the syntax of a modern language we 

could write it in a different way: Compulsi a siti, lupus et agnus venerunt ad eumdem rivum: 

parte superiori lupus, et longe in locu inferiori stabat agnus. (Darcy Carvalho. São Paulo, SP. 

Brasil. 23/08/2014.) 

   
EXTRACTS FROM  WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DA UNICAMP 

ANNEX  EIGHT 

8 MODERN UTILITARIAN LATIN. A PRESENTATION 
PRESENTATIO  LINGUAE LATINAE UTILITARIAE  MODERNAE 

http://pt.unicampfilosofia.wikia.com/wiki/Latim 

It is very important to fix the similarities and differences between Interlingua and modern 

utilitarian Latin.  
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The fundamental difference between Utilitarian Latin and Interlingua is that Utilitarian 

Modern Latin  keeps intact the morphology of the classical Latin Language, but not its syntax. 

In syntax Utilitarian Modern Latin follows  Interlingua and the modern Neo-latin languages, 

English, Chinese or Modern Greek. Modern Utilitarian Latin adopts the whole Latin 

vocabulary and its mechanisms of word formation, without classifying Latin words by ages, 

Classical Latin, Silver Latin, Low Latin,  Christian Latin, Medieval  Latin,  Renascentist Latin, 

Barbaric Latin, Scientific Latin, etc. The potential vocabulary of Modern Utilitarian Latin is, 

in this way,  about 600.000 words,  just as much as that of any of the great modern languages. 

All Latin words, original or created,  contained in modern languages are immediately 

considered Modern Utilitarian Latin. Just as in interlingua, in matters of vocabulary, 

preference is given to words that are  internationally used and easily understood. In syntax 

the Biblical Latin , the Church Latin of Pius PP II,  the Medieval Northern Latin , the Anglican 

Latin,  the  Hiberno-Latin  of Ireland and the Latin in common use in Europe, from the  xiii to 

the xviii century are the sources and models of Modern Utilitarian Latin composition. 

Modern Utilitarian Latin can be learned by self study in just a month of grammatical study  

dedicated to declensions and conjugations. Modern Utilitarian Latin is not opposed nor 

incompatible either with classical latin or Interlingua it can be a useful pedagogical 

introduction to both. It is perfectly accessible to any adult who knows well his own language.  

Interlingua is a treasure for those studying Modern Utilitarian Latin as the  order of the 

words in both systems are the same and the vocabulary  of interlingua is composed just of 

Latin words carefully sellected to be perfectly understood by people who speak one or more 

of the  Latin vernaculars. Cf. Primo Libro De Interlingua Sive Latino Sine Flexione, Destinato 

Quale  Lingua Auxiliare Inter Populos De Differente Matre Lingua Per Plure Socio De 

Academia Pro Interlingua . London .Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.  New York: E. P. 

Dutton & Company. I931 . Academia Pro Interlingua   

http://www.oocities.org/athens/Olympus/2948/primlib1.html, 

pode ser recuperado pelo site finlandês   Yleismaailmallinen kieli   apud   

http://www.kupsala.net/risto/tekokieli/yleismaailmankieli.html 

 
  

EXTRACTS FROM  WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DA UNICAMP 

ANNEX  NINE 

9  SUMMARIUM. TACITO  DE ORIGINE  SITU ET MORIBUS 
GERMANORUM 

Germania: Um tratado sobre a origem, sítios e costumes das tribos germânicas 

TACITUS’ GERMANIA:  A TREATISE  ON  THE  ORIGIN ,  SITUATION AND  MANNERS  OF  THE  

GERMAN TRIBES. TWO  LATIN TEXTS AND TRANSLATIONS 

Germania: The Latin text presented in analytical order with seven vernacular 

translations.  Texto latino da Germania de Tácito em ordem analítica com  sete  

traduções vernáculas,   para  sozinho  aprender  a escrever  e  ler  latim  moderno;  
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Germania des Tacitus. Deutsche Uebersetzung  von Dr. Anton Baumstark  (1876);  

Die Germania von C. Cornelius Tacitus. Translator Adolf Bacmeister (1868), apud  

Gerd. Bouillon;  Tacite - La Germanie, traduction de  Burnouf (1863), apud Remacle. 

Org;  Cayo Cornelio Tacito.  De las Costumbres, Sitios y Pueblos de La Germania, 

traducción de Vicente Blanco y García (1946);  A treatise on the situation, manners 

and inhabitants of Germany by  John Aikin (1823)  apud the Gutenberg Project and 

Archive.Org;  Germânia. Tradução e notas de Sadi Garibaldi (1943)  apud Ricardo 

Castro; Discorso della Germania in Opere di Cornelio Tacito tradotte da B. Davanzati,  

collegiunte ( 1820 ), apud  Google Books. ANNEXES : Extracts from Wiki Wiki Latim 

dos Alunos de Filosofia da Unicamp: Considerations on the nature and study of 

Modern Utilitarian Latin, partially translated; Justification of the analytical syntax in 

writing Latin; How to read Latin immediately with juxtalinear or interlinear 

translations; The problem of   modern Latin  vocabulary;  Latinum Sine Magistro: 

Conclusio Operis. 

PROF. DR. DARCY CARVALHO. S. PAULO.  BRAZIL. ANNO 2014 

 

   
EXTRACTS FROM  WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DA UNICAMP 

ANNEX  TEN 

10  DE MUNDO ET ORBE TERRARUM.  SAMPLE OF SIMPLE  LATIN I 

LUCIUS AMPELIUS.  LIBER MEMORIALIS. ( SAECULO IV).   

Sources: Bibliotheca Augustana. (Recensuit Eduardus Woelfflin); The Latin Library; Lacus 

Curtius; Remacle. Org ( Panckouke Translation); Google Books; Archive . Org.         

QUID EST  MUNDUS?  Mundus est universitas rerum, in quo omnia sunt et extra quem nihil; 

qui Graece dicitur κοσμος (kosmos). Elementa mundi quattuor: ignis,  ex quo est caelum; 

aqua ex qua mare Oceanum; aër, 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 subjacet regio 

κατακεκαυμεν (katakekaumen) dicitur neque incolitur ob nimiam vim ardoris; 

brumalem et solstitialem sub quibus habitatur sunt enim temperatissimi, per quos 

obliquus circulos vadit cum duodecim signis, in quibus sol annuum cursum conficit . 

Lucius Ampelius,  Saeculi III post Christi natum.  
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DE ORBE TERRARUM.  Orbis terrarum, qui sub caelo est quattuor regionibus incolitur: una 

pars eius est in qua nos habitamus; altera huic contraria quam qui incolunt vocantur 

antichthones; quarum inferiores duae ex contrario harum sitae, quas qui  eo  incolunt 

vocantur antipodes.  Orbis terrarum quem nos colimus in tres partes dividitur totidemque 

nomina: Asia, quae est inter Tanain et Nilum, Libya, quae est inter Nilum et Gaditanum 

sinum, Europa, quae est inter fretum et Tanain. 

 In Asia clarissimae gentes: Indi, Seres, Persae, Medi, Parthi, Arabes, Bithyni, Phryges, 

Cappadoces, Cilices, Syri, Lydi.  In Europa clarissimae gentes: Scythae, Sarmatae, Germani, 

Daci, Moesi, Thraces, Macedones, Dalmatae, Pannonii, Illyrici, Graeci, Itali, Galli, Spani.  In 

Libya gentes clarissimae: Aethiopes, Mauri, Numidae, Poeni, Gaetuli, Garamantes, 

Nasamones, Aegyptii.  Clarissimi montes in orbe terrarum: Caucasus in Scythia, Emodus in 

India, Libanus in Syria, Olympus in Macedonia, Hymettus in Attica, Taygetus in 

Lacedaemonia, Cithaeron et Eleon in Boetia, Parnassos et Acroceraunia in Epiro, 

Maenalus in Arcadia,  Apenninus in Italia, Eryx in Sicilia, Alpes inter Gallias et Italiam, 

Pyrenaeus inter Galliam et Spaniam, Athlans in Africa, Calpe in freto Oceani. 

 Clarissima flumina in orbe terrarum: Indus, Ganges, Hydaspes in India; Araxes in 

Armenia; Thermodon et Phasis in Colchide;  Tanais in Scythia; Strymon et Hebrus in 

Thracia; Sperchios in Thessalia; Hermus et Pactolus auriferi, Maeander et Caystrus in 

Lydia; Cydnus in Cilicia; Orontes in Syria; Simois et Xanthus in Phrygia;  Eurotas 

Lacedaemone; Alpheus in Elide; Ladon in Arcadia; Achelous et Inachus in Epiro; Savus et 

Danubius, qui idem Ister cognominatur, in Moesia; Eridanus et Tiberinus in Italia; 

Timavus in Illyrico; Rhodanus in Gallia; Iberus et Baetis in Spania;  Bagrada in Numidia; 

Triton in Gaetulia; Nilus in Aegypto; Tigris et Euphrates in Parthia; Rhenus in Germania. 

 Clarissimae insulae: in mari nostro undecim, Sicilia, Sardinia, Crete, Cypros, Euboea, 

Lesbos, Rhodos, duae Baleares, Ebusus, Corsica, Gades; in Oceano, ad orientem Taprobane; 

ad occidentem Britannia; ad septentrionem Thyle; ad meridiem insulae Fortunatae;  

praeter has in Aegaeo mari Cyclades duodecim: Delos, Gyaros, Myconos, Andros, Paros, 

Tenos, «Ios», Cythnos, «Siphnos», Melos, Naxos, Donusa;  praeter has Sporades 

innumerabiles, ceterum celeberrimae Aegina, Salamina, Coos, Chios, Lemnos, 

Samothracia;  in Ionio: Echinades, Strophades, Ithace, Cephalenia, Zacynthos; in Adriatico, 

Crateae circiter mille; in Siculo, Aeoliae VIII; in Gallico, Stoechades tres; in Syrtibus, 

Cercina et Menix et Girba.  

DE MARIUM AMBITU.  Mare quo cingimur universum vocatur Oceanum. Hoc quattuor 

regionibus inrumpit in terras: a septentrione vocatur Caspium, ab oriente Persicum, a 

meridie Arabicum, idem Rubrum et Erythraeum, ad occasum magnum mare, idem 

Athlanticum, quod commerciis totius generis humani peragitur.  Hoc intrat in fretum 

Gaditanum inter duos montes clarissimos Abinnam et Calpen ob impositas Herculis 

columpnas, dein latissime simul et longissime fusum medium terrarum orbem inundat et 

nomina adquirit:  Balearicum, quod Hispaniam adluit; Gallicum, quod Gallias tangit; 

Ligusticum, quod Liguribus infunditur; Tuscum, Tyrrhenum, idem inferum, quod dextrum 

Italiae latus circuit, Hadriaticum, idem superum, quod sinistrum Italiae latus circuit;  

Siculum, in quo Sicilia; Creticum, in quo insula est Creta; Ionium et Aegaeum, quae 

Achaiam, idem Peloponnesum, ita ambiunt ut interveniente Isthmo paene insulam faciant; 

Myrtoum et Icarium, quae adhaerent Aegaeo mari, illud a Myrtilo, hoc ab Icaro 

cognominatum;  Ponticum, quod ingenti sinu Scythis infunditur; Hellesponticum fauce 

transmissum inter duas celeberrimas urbes, Seston Asiae, Abydon Europae; Tanaiticum, 
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quo Asia alluitur; Aegyptium ab Aegypto, Libycum a Libya cognominatur; Syrticum a 

duabus Syrtibus reciprocis aestibus retorquetur. 

MIRACULA MUNDI.  MIRACULA QUAE IN TERRIS SUNT 

Apolloniae ad Amantiam milia passus quinque in monte Nymphaeo, ubi ignis est et de 

terra exit flamma. In silva Panis symphonia in oppidum auditur. Item sub eo monte in 

campo lacus sunt aquae pleni unde pix exit et bitumen; cum manibus subplodas, pix alte 

attollitur et quasi ab aqua bullescit.  Ambraciae in Epiro in pariete sunt picti Castor et 

Pollux et Helena manu autochthonis, et nemo neque invenire potest quis pinxerit.  Argis in 

Epiro quod Ὕπατον appellatur: ibi pons magnus columpnatus duplex, quem Alcidea 

aedificari imperasse fertur. Ibi picta sunt gubernacula Argonautarum qua excepta navis. 

Ibi Iovis templum Typhonis, unde est ad inferos descensus ad tollendas sortes; in quo loco 

dicunt duo qui descenderunt Iovem ipsum videre. Leucade mons, unde se Sappho deiecit 

propter virum. In summo monte fanum est Apollinis, ubi sacra fiunt et cum homo inde 

desiluit, statim excipitur lintribus.  Sicyone in Achaia: in foro aedis Apollinis est; in ea sunt 

posita Agamemnonis clipeus et machaera, Ulixis chlamys et thoracium, Teucri sagittae et 

arcus, Adrasti arca quam deposuit, in qua quid sit ignoratur; sed et olla aerea in qua 

Pelias coctus dicitur; item Palamedis litterae, Marsyae autem quoque corium, remi 

Argonautarum cum gubernaculis bracchia, cauculus quo Minerva sortita est de Oreste 

ceravit una comparas; ibi palla pendet, quam si quis halitu afflaverit, tota patefit 

Penelopae tela. Ibi de terra oleum scaturrit. 

 Argis Inachiae Iunonis templum magnifice ornatum, quod asylum vocant.  Olympiae 

templum Iovis nobile, ubi athletae initiantur.  Corintho ballenae costa est magna 

secundum mare, quam homo complecti non potest; eodem in loco fanum est Veneris, in 

quo vas marmoreum Laidos.  Boetiae lacus sacer ubi Amphiaraus devoratus; in eo lacu est 

urceus fictilis fractus: pendet testa intrinsecus posita; unde autem pendeat non apparet 

nisi a vento moveatur.  Athenis, Minervae sedes nobilis cuius ad sinistram clipeus 

appositus quem digito tangit; in quo clipeo medio Daedali est imago ita collocata: quam si 

quis imaginem e clipeo velit tollere, perit totum opus; solvitur enim signum. Ipsa autem 

dea habet hastam de aeramine.  Ilio: lapis quadratus ubi Cassandra fuit alligata: quem si 

ante tangas [id est aut fricueris, lac demittit; ex altera autem parte similiter si frices ac si 

sanguinem remittit. Iuxta autem mare qui locus Rhoeteonvocatur; ibi est Achillis et 

Patrocli tumulus et flumen Scamandros. Ephesiae Dianae fanum nobilissimum maximum 

pulcherrimumque orbis terrarum; introitu dextra sinistra postes marmorei monolithi 

longi cubitis XX  qua super templum ascensu sunt CXL milia . 

 Samio in templo Iunonis, scyphus factus est ex hedera cuius capita foras IV arietina 

magna cornibus mirae magnitudinis contortis.  Pergamo, ara marmorea magna, alta 

pedes XL cum maximis sculpturis; continet autem gigantomachiam.  Iaso, signum Dianae 

marmoreum pulcherrimum quod stat sub divo caelo nec cum pluit aqua tangitur.  

Bargyliis est fanum Veneris super mare: ibi est lucerna super candelabrum posita, lucens 

ad mare sub divo caelo, quam neque ventus spargit nec pluvia exstinguit; sed et Herculis 

aedes antiqua. Ibi columna pendet cavea ferrea rotunda in qua conclusa Sibylla dicitur. Ibi 

iacent ossa ballenae quasi lapides quadrati.  Magnesia apud Sipylum columnae sunt 

quattuor: inter has columnas est Victoria ferrea pendens sine aliquo vinculo in aere 

ludens; sed quotiens ventus aut pluvia fuerit, non movet.  Aedis Dianae Epheso quam 

constituit Amazon; ibi et sepulcrum Icari stertentis quasi dormiat, mirae magnitudinis, ex 

orichalco et ferro.  Rhodi colossus: signum Solis aene; super columna marmorea cum 
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quadriga cupro;  columna vero habet cubitus centum  Signum Iovis Olympii eburneum, 

facies ex auro, quod fecit Phidias altum cubitis centum quinquaginta et latum cubitis 

sexaginta.  Domus illa Cyri regis aedificata lapidibus candidis et nigellis auro vinctis ubi 

sunt columnae diversis coloribus et innumerabiles lychnides ferreae, fenestrae ex argento 

et tegulae ex lapide prasino.  Murus intus [medio Babyloniae, quem Memnon aedificavit 

lapide cocto, id est calce et sulfure, ferro intermixtus ut sunt iuncturae. Latitudo eius 

cubitis XXX, altus cubitis CXXX, cingitur milia passuum XXX. Hunc coepit Semiramis, filius 

eius perfecit. 

 Pyramides in Aegypto, quas aedificavit Agartus.  Oppidum: ibi est Nilus fluvius aere factus 

plexilis in cubitis CCC, cuius facies ex smaragdo limpido, brachia ex ebore magno, cuius 

aspectu et bestiae terrentur.  Athenis signum Iovis Olympii, Alexandriae flumen Nilum 

maxime colunt.  Quot fuere vel fuisse Ioves, vel ubi in loco, dei deaeque? Ioves fuere tres: 

primus in Arcadia, Aetheris filius, cui etiam Aetherius cognomen fuit; hic primum Solem 

procreavit. Secundus ibidem in Arcadia, qui Saturnius cognominatur, qui ex Proserpina 

Liberum Patrem procreavit primum victorum. Tertius Cretae, Saturni et Opis filius, 

optimus maximusque est appellatus.  Martes fuere duo: primus Ἐνόπλιος, ut Euhemerus 

ait, et noster Mars Leucaspis et aliter Mars Enyalius; secundus ex Iove et Iunone.  Soles 

fuere quinque: primus Iovis filius; secundus Hyperionis; tertius Nili filius cui Aegyptus est 

consecrata; quartus qui Rhodi natus est, cuius etiam Zmintheus est filius; quintus Colchi 

filius ex quo Circe et Medea et Phaethon nati sunt.  Volcani fuere quattuor: primus Caelo et 

Ope natus, secundus Nili filius, tertius Saturni et Iunonis, quartus in Sicilia Meletes filius.  

Mercurii IV: primus Caeli et Diei filius, secundus Iovis et Croniae filius vel Proserpinae; 

tertius Croni filius et Maiae qui est inventor lyrae; quartus Cyllenae filius qui Aegyptiis 

litteras et numerum dixit.  Apollines quinque: primus Vulcani et Minervae, secundus ex 

Corybante, tertius Iovis filius ex Latona; quartus Sileni filius in Arcadia, quintus Ammonis 

filius in Libya natus. Source : Bibliotheca Augustana 

https://www.hs-

augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/LuciusAmpelius/luc_intr.html  

   
EXTRACTS FROM  WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA  DA UNICAMP 

11 IMPERIUM ROMANUM. EUTROPIUS.  SAMPLE OF 
SIMPLE LATIN II  

Romanum imperium, quo neque ab exordio ullum fere minus neque incrementis toto 

orbe amplius humana potest memoria recordari, a Romulo exordium habet, qui Reae 

Silviae, Vestalis virginis, filius et, quantum putatus est, Martis cum Remo fratre uno 

partu editus est. Is cum inter pastores latrocinaretur, decem et octo annos natus 

urbem exiguam in Palatino monte constituit XI Kal. Maias, Olympiadis sextae anno 

tertio, post Troiae excidium, ut qui plurimum minimumque tradunt, anno 

trecentesimo nonagesimo quarto.  Condita civitate, quam ex nomine suo Romam 

https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/LuciusAmpelius/luc_intr.html
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/LuciusAmpelius/luc_intr.html
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vocavit, haec fere egit. Multitudinem finitimorum in civitatem recepit, centum ex 

senioribus legit, quorum consilio omnia ageret, quos senatores nominavit propter 

senectutem. Tum, cum uxores ipse et populus suus non haberent, invitavit ad 

spectaculum ludorum vicinas urbi Romae nationes atque earum virgines rapuit. 

Commotis bellis propter raptarum iniuriam Caeninenses vicit, Antemnates, 

Crustuminos, Sabinos, Fidenates, Veientes. Haec omnia oppida urbem cingunt. Et cum 

orta subito tempestate non comparuisset, anno regni tricesimo septimo ad deos 

transisse creditus est et consecratus. Deinde Romae per quinos dies senatores 

imperaverunt et his regnantibus annus unus completus est. Postea Numa Pompilius 

rex creatus est, qui bellum quidem nullum gessit, sed non minus civitati quam 

Romulus profuit. Nam et leges Romanis moresque constituit, qui consuetudine 

proeliorum iam latrones ac semibarbari putabantur, et annum descripsit in decem 

menses prius sine aliqua supputatione confusum, et infinita Romae sacra ac templa 

constituit. Morbo decessit quadragesimo et tertio imperii anno. Huic successit Tullus 

Hostilius. Hic bella reparavit, Albanos vicit, qui ab urbe Roma duodecimo miliario sunt, 

Veientes et Fidenates, quorum alii sexto miliario absunt ab urbe Roma, alii octavo 

decimo, bello superavit, urbem ampliavit, adiecto Caelio monte. Cum triginta et duos 

annos regnasset, fulmine ictus cum domo sua arsit. Post hunc Ancus Marcius, Numae 

ex filia nepos, suscepit imperium. Contra Latinos dimicavit, Aventinum montem 

civitati adiecit et Janiculum, apud ostium Tiberis civitatem supra mare sexto decimo 

miliario ab urbe Roma condidit. Vicesimo et quarto anno imperii morbo periit. 

 
 

SAMPLE OF SIMPLE LATIN II .  EUTROPIUS.  IMPERIUM ROMANUM.   

https://archive.org/details/EutropioCompendioDeHistoriaRomana 

https://archive.org/details/EutropioBreviarioDeHistoriaRomana.EutropiBreviariumAbUr

beCondita 

CONTENTS OF THE ANNEXES. CONTEÚDO DOS ANEXOS 
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1. Modern Latin. Considerations on the nature and study of modern 

utilitarian Latin. Considerações sobre a natureza e estudo do latim 

utilitário prático e natural. 

2. A Latin Poem.  Salve Aurora! Poem  by Antonio de Castro Lopes (1827-

1901). This deuto-glottic poem  demonstrates that Latin and 

Portuguese  are fundamentally the same language. Um poema que é,  

ao mesmo tempo,  latim e português, demonstrando que os dois 

idiomas  são fundamentalmente   a mesma língua. 

3. Modern Latin syntax . Justification of an analytical sintax for writing 

Latin today.  Justificação de uma  sintaxe reta ou analítica para 

escrever em latim moderno imediatamente. 

4. How to read Latin immediately. Como ler Latin imediatamente com 

edições justalineares ou interlineareas. 

5. The vocabulary problem of modern Latin. O problema do vocabulário 

do latim moderno 

6. Latinum sine magistro. Learning Latin without a teacher. Conclusio 

Operis 

7. English summary of the Wiki Wiki Latim dos Alunos de Filosofia da 

Unicamp 

8. Modern utilitarian Latin a presentation. Lingua Latina utilitaria  

moderna 

9. Summarium. Tacito  de origine  situ et moribus germanorum 

10. De Mundo et orbe terrarum. A sample of simple Latin . Auctore   Lucio 

Ampelio.     Latin  can be simple! 
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