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THE VOCABULARY PROBLEM OF MODERN LATIN. O PROBLEMA DO VOCABULÁRIO 

MODERNO DO LATIM . PROF. DR. DARCY CARVALHO. SÃO PAULO. BRAZIL, 2015. 

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 
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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 13 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.  

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.  
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Utilizam também em grande parte um mesmo vocabulario que, sendo comum a todas as 

línguas naturais originadas do 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.  

Nota 

Latim moderno e Neolatim 

Por Neolatim entendamos a língua latina escrita do ano 1300 ao 2000, portanto, refere-se ao 

latim dos documentos produzidos da Renascência até o presente. O latim moderno é o 

Neolatim hodierno, como o dos Nuntii Neolatini de Tuommo Pekkanen 

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 possível 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 e escrever latim desde as primeiras lições.  

Denomino latim utilitário moderno o latim redigido em ordem direta e conforme com a 

morfologia classica. EXTRACT FROM THE WIKI WIKI LATIM DOS ALUNOS DE FILOSOFIA DA 

UNICAMP 


