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PRINCÍPIOS DA EVOLUÇÃO SINTÁTICA: DO LATIM AO
PORTUGUÊS
Ana Paula de Sousa Abecassis [CESP-UEA]
(orientador) Weberson Grizoste [CESP-UEA]
RESUMO: Esse artigo apresenta um estudo acerca da sintaxe do latim
clássico e do latim vulgar e os principais aspectos da sua evolução, analisando
diferenças sintáticas entre ambas as vertentes da língua latina, e características
herdadas do latim pela língua portuguesa por meio desse processo evolutivo,
exemplificando essas modificações e utilizando como método a pesquisa
bibliográfica.
Palavras-chave: Evolução sintática; latim clássico; latim vulgar;
português.
O latim divide-se em duas vertentes: clássico, a língua escrita,
e vulgar, a língua falada; o latim vulgar é a origem das línguas românicas
e dele partem as heranças linguísticas que fundamentam o português
moderno. De acordo com Melo (1981, p 65) “esse latim de que as
línguas românicas são continuação histórica tem aspecto bastante
diverso daquela língua polida e requintada […]. O latim ponto de
partida dos idiomas românicos é o latim vulgar […], língua instrumento
de comunicação diária, com finalidades práticas e imediatas”. Sabe-se
que entre a língua culta e a língua popular há uma série de diferenças
linguísticas e estruturais que, com sua evolução, culminam nas línguas
românicas.
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O latim clássico era uma língua sintética, o latim vulgar, por
sua vez, assumiu uma estrutura analítica, adotando o uso de
preposições para marcar a função sintática, com a ordem das palavras
passando a ser significativamente importante para a construção do
sentido: “latim clássico: pater dedit libros historiae pueris > latim vulgar:
pater dedi libros de historia ad pueros > português: o pai deu livros de história
para os meninos” (MARASCHIN, s/d., p. 50). Ilari (2004, p. 108) define
a tendência analítica do latim vulgar como a “principal característica
em confronto com o latim clássico”, característica esta que foi herdada
pelo português e pelas outras línguas românicas.
Foi por conta da tendência à analiticidade e, de acordo com
Williams (1991, p. 22-23), da recorrência da semelhança fonética entre
algumas desinências e declinações, que o sistema sintético do latim
clássico foi sofrendo reduções e dando lugar às construções
perifrásticas:
“É provável que as modificações fonéticas
(principalmente a perda das consoantes finais e a perda e
o enfraquecimento de vogais átonas) acarretadas por um
acento de intensidade incrementado precipitassem a
ruptura do sistema morfológico do latim clássico, que se
tornava, assim, inadequado às necessidades de uma
sintaxe altamente sintética. A flexão foi substituída pela
perífrase. A análise tomou o lugar da síntese. E a ordem
das palavras veio assumir em sintaxe um papel de máxima
importância.”
Assim, os casos do latim clássico foram pouco a pouco
sofrendo reduções, restando apenas o nominativo, caso do sujeito, e o
acusativo, caso do complemento. Ilari (2004, pp. 91-92) afirma que o
caso vocativo foi absorvido pelo nominativo porque só se distinguia
deste nos nomes masculinos da 2ª declinação. A evolução fonética
contribuiu para que o acusativo absorvesse o ablativo, visto que as
terminações dos dois casos acabaram por se igualar. E o dativo e
genitivo se fundiram por conta do cruzamento das duas construções
de posse: magistro est liber (o livro é do mestre) e liber magistri (o livro do
mestre).
O nominativo continuou com suas funções anteriores e mais
a função de vocativo, e o acusativo absorveu as funções dos outros
casos, expressando-as com o uso de preposição. Posteriormente, na
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Península Ibérica, houve uma fusão entre os dois casos, prevalecendo
o acusativo com o auxílio de preposições e da ordem específica das
palavras na frase (BAGNO, 2007, p. 29). Com essa redução, as
construções frasais sintéticas passaram a ser analíticas: “latim clássico:
liber Petri > latim vulgar: libru de Petru > português: livro de Pedro.
Gonçalves e Besso (2009, p. 28) descrevem um resquício do sistema
de casos encontrado nos pronomes pessoais do português:
“eu é a forma de nominativo e me é a forma de acusativo,
seguindo a declinação nominal latina, em que havia ego
(nominativo), me (acusativo), e mihi (dativo, que resultou
em mim no português). Não temos problema para
formar frases como Pedro me viu e Eu vi Pedro, por
exemplo, e perceber que eu é o sujeito da primeira e me é
o objeto da segunda. Também não trocamos as formas,
como Pedro eu viu e Me vi Pedro.”
A ruptura do latim vulgar com o sistema de casos gerou uma
série de mudanças no que diz respeito à regência e à concordância.
Pode-se dizer que as concordâncias nominal e verbal do latim foram
herdadas pelo português, mas há algumas peculiaridades destacadas
por Ferreira, Abdon e Brito (2009, p. 74), pois, sobre a concordância
nominal, no latim clássico, além da concordância em gênero e número,
havia a concordância em caso entre o substantivo e adjetivo, sendo que
esta última não foi herdada pelo português, por causa da queda dos
sufixos de caso. E sobre a concordância verbal, as autoras destacam
que no latim o sujeito era reconhecido através do caso nominativo, por
isso, apesar da existência da concordância verbal no latim, não havia a
necessidade crucial dessa concordância para identificação do sujeito
como há no português.
As relações de regência foram atingidas diretamente pela
queda dos sufixos de caso. No latim clássico a subordinação na frase
era expressa pelas desinências e apenas em casos específicos com o uso
de preposição e conjunção. No latim vulgar, e posteriormente no
português, há uma extensão no uso das preposições e conjunções: uia
inundatur pluvia > a rua foi inundada pela chuva. A expressão do agente
da passiva também sofre transformações: no latim eram usadas as
expressões a, ab e abs. Essa construção muda no português, no qual se
utiliza a preposição de (em contexto literário) e por: ille laudatur a patre,
ab amicis et abs te > ele é louvado pelo pai, pelos amigos e por ti; ella est
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amatus ab omnis > ela é amada de todos (FERREIRA, ABDON e
BRITO, 2009, p. 78).
Quanto à regência das orações substantivas, que no latim
clássico eram construídas assindeticamente, o latim as expressava
analiticamente com quod, e hoje, em português, são expressas com o
que: “latim clássico: uulgus dicit terram esse rotundam > latim vulgar: uulgus
dicit quod terra est rotunda > português: o povo diz que a Terra é
redonda” (SALCES, 2016, p. 159).
Apesar de, no latim clássico, a ordem das palavras não marcar
funções sintáticas, havia uma organização mais comum: “a ordem
básica, ou não marcada, da oração era sujeito – objeto/complemento
– verbo, ou SOV. Assim, ao dizer uma frase como ‘Pedro vê Paulo’,
um romano escrevendo em latim clássico utilizaria a ordem Petrus
Paulum videt” (GONÇALVES e BASSO, 2010, p. 27). Já na evolução
para o latim vulgar, e posteriormente para as línguas românicas, a
ordem básica das palavras se fixa em SVO: sujeito – verbo – objeto.
Como dito anteriormente, no latim clássico não existiam
artigos, e por isso a relação de determinante/determinado era expressa
pelos casos, mas no latim vulgar essa relação se expressa de forma
analítica. Segundo Ferreira, Abdon e Brito (2009, p. 63) “no latim
vulgar prevaleceu o emprego de pronomes demonstrativos e do
numeral unus com o valor de determinativos, preferindo-se dizer,
então, illu libru (> o livro) ou unu libru (> um livro)”. Vale ressaltar que
na ordem não marcada de palavras na frase nominal do latim clássico
o determinante precedia o determinado, mas na evolução para o latim
vulgar e línguas românicas a ordem passou a ser a contrária, com o
determinado precedendo o determinante: “latim clássico: felix homo >
latim vulgar: homo felix > português: homem feliz” (GONÇALVES e
BASSO, 2010, p. 27).
A analiticidade do latim vulgar evidencia-se, mais uma vez, na
evolução das construções verbais. O futuro construído sinteticamente
no latim clássico, passou a uma construção perifrástica no latim vulgar,
feita com o infinitivo mais o indicativo do verbo habere ou com o verbo
volo “expressando compromisso, obrigação” (ILARI, 2004, p. 100), o
que resultou na construção verbal atual no português: “latim clássico:
amabo, debebo > latim vulgar: amare habeo, debere habeo > português: amar
hei – amarei/vou amar, deber hei – deverei/vou dever”
(MARASCHIN, s/d., p. 49).
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A voz passiva também passou a ser construída de forma
analítica, com o uso do auxiliar sum junto do particípio. No presente:
“latim clássico: ille amatur a patri > latim vulgar: ille est amatus a patre >
português: ele é amado pelo pai” (FERREIRA, ABDON e BRITO,
2009, p. 62). E no passado: “latim clássico: amatus eram > latim vulgar:
amatus fui, amatus fueram > português: fui amado/a, fora amado/a”
(MARASCHIN, s/d., p. 49). Ferreira, Abdon e Brito (2009, p. 63)
falam sobre um vestígio da voz passiva sintética desinencial latina no
português:
“O que hoje se denomina, segundo registra a
Nomenclatura Gramatical Brasileira, de passiva sintética
é uma forma de construção verbo-pronominal, que se
distingue também da passiva participial porque nela não
se explicita o agente da passiva. Compare: A prefeitura
construiu dois novos viadutos na cidade (voz ativa). Dois
novos viadutos foram construídos na cidade pela
prefeitura (voz passiva participial). Construíram-se dois
novos viadutos (voz passiva pronominal).”
Já o infinitivo no latim clássico é empregado nas funções de
complemento direto, de sujeito e de nome predicativo. E no latim
vulgar o infinitivo expande os seus empregos adquirindo funções que
antes eram ocupadas pelas outras formas nominais do verbo:
substantivo verbal (aumenta meu sofrer), com verbos de movimento
(viemos ver, mandamos chamar), complemento nominal regido de
preposição (feliz por saber, vontade de fazer), imperativo negativo (não
atravessar), oração substantiva reduzida em contextos de interrogação
indireta (não sei o que dizer), e infinitivo pessoal (depois de eles
chegarem). Esta última, hoje, é uma peculiaridade do português, mas
há registros da presença desta função em outras línguas românicas
(ILARI, 2004, p. 107).
O gerúndio latino preenchia as lacunas do infinitivo
substantivado, do genitivo, acusativo, dativo e ablativo, sendo que, do
latim clássico para o vulgar só a declinação do ablativo permaneceu.
Segundo Ilari (2004, p. 109) foi a partir desta função que, ainda no latim
vulgar, se originaram as outras funções do gerúndio:
“a) a de expressar causa, condição, conseqüência etc.
“não havendo quorum, o presidente encerrou a sessão”
[...]; são estes empregos, em que o gerúndio eqüivale a
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vários tipos de orações subordinadas, que o tornam apto
à construção de vários tipos de oração reduzida; b) a de
indicar atitude, funcionando como um verdadeiro
adjetivo verbal: “vi-o bebendo de novo”; c) era natural
que certos verbos que também podiam expressar atitude
se combinassem com esse gerúndio, formando perífrases
verbais: de stare originalmente: “estar de pé” ou “ficar
parado” e de ire “ir” mais o gerúndio derivam algumas
perífrases presentes na maioria das línguas românicas
para expressar uma ação em desenvolvimento: cp. port,
“o teto está rachando”, it. “va cercando" etc.”
A evolução das construções com adjetivos também manifesta
a tendência à analiticidade. O latim clássico usava duas construções
para descrever a matéria que constituía um objeto: adjetivos indicando
matéria: vas aureum, ou o substantivo construído com ex e o ablativo:
vas ex auro. O latim vulgar conservou a forma analítica, mas com o uso
da preposição de: vasum de auro (ILARI, 2004, p. 105). Observa-se que
a diferença entre os nominativos singulares se dá pela distinção do
clássico vas, vasis para o vulgar vasum, vasi.
No latim clássico os graus comparativo e superlativo do
adjetivo podiam ser expressos tanto de forma sintética (com as
desinências -ior, -ius) quanto analítica (com magis e plus), mas a forma
sintética era mais utilizada. Já na passagem para o latim vulgar a forma
analítica prevaleceu: “latim clássico: Marcia altior est amica > latim vulgar:
Marcia magis alta est quod amica > português: Márcia é mais alta do que a
amiga (MARASCHIN, s/d., p. 49). No português há as formas
sintética e analítica de construção do superlativo absoluto: “sintético:
elegante + íssimo = elegantíssimo; analítico: muito elegante,
extraordinariamente elegante” (LIMA, 1991, p. 149), mas a forma
analítica continua sendo a mais usada.
De acordo com Ilari (2004, p. 106) O latim clássico não
expressava o pronome objeto, diferentemente do latim vulgar e das
línguas românicas: “assim, à construção literária, que soaria “assim que
viu o pai, abraçou” (isto é, abraçou o pai, abraçou-o) a língua vulgar faz
corresponder uma construção com objeto explícito”. Outra diferença
no âmbito dos pronomes é que no latim clássico o uso do pronome
sujeito era enfático e no latim vulgar esse uso se tornou facultativo.
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Isso evoluiu de duas formas: em algumas línguas românicas o pronome
sujeito é obrigatório e em outras omitido, como é o caso do português.
“Assim, eram formas de expressão latina frases como sum
bonus: sou bom, loquitur: [ele] fala. Isso significa que o
emprego do pronome como expressão do sujeito
(primeira, segunda ou terceira pessoa) foi uma aquisição
da língua portuguesa: cf.: Eu sou bom. Ele fala
(FERREIRA, ABDON E BRITO, 2009, p. 63).”
Em sua evolução para o latim vulgar e línguas românicas, o
pronome se - cuja função original era a de pronome reflexivo - assumiu
funções não existentes no latim clássico: a de realçar a espontaneidade
do verbo: “rom. a se veni (vir-se), it. andarsene, fr. s’en aller, port. esp.
irse”; a função de partícula apassivadora: “vendem-se casas”, “aluga-se
um quarto”; partícula que expressa reciprocidade; e índice de
indeterminação do sujeito: “aqui não se vive, vegeta-se” (ILARI, 2004,
p. 107).
Conclui-se que a tendência a analiticidade foi um processo
definidor da evolução sintática e a principal diferença entre a sintaxe
do latim clássico para a do latim vulgar e do português. Por causa dessa
tendência, as construções sintéticas deram, em sua maioria, lugar às
construções perifrásticas, causando reduções no sistema de casos do
latim clássico, e gerando a estrutura predominantemente analítica do
latim vulgar e do português, que esse artigo apresentou ao exemplificar
mudanças na concordância, regência, construções verbais, adjetivas e
pronominais.
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ESTUDO LINGUÍSTICO ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO
DE ALGUNS MORFEMAS VERBAIS LATINOS
Victor de Lima Serudo [UFAM]
(orientadora) Soraya Paiva Chain [UFAM]
Resumo: O presente artigo visa discutir, com base em estudos linguísticos,
aspectos morfológicos dos verbos latinos nos tempos do infectum, analisando
detalhadamente seus constituintes, a fim de apresentar uma outra
classificação para alguns constituintes verbais que são classificados, pelas
Gramáticas Latinas, de forma que não condiz com os estudos linguísticos
modernos. Quanto à metodologia, a pesquisa será desenvolvida com base na
Teoria Estruturalista, que coloca o morfema no centro da análise.
Palavras-chave: Língua latina; Morfologia; Linguística;
Estruturalismo.
INTRODUÇÃO
Os verbos latinos são apresentados nas Gramáticas Latinas
(GLs) em quatro conjugações, sendo uma delas uma conjugação mista,
de acordo com o tema que apresentam. Ou seja, os verbos da primeira
conjugação têm tema em a, os da segunda conjugação têm tema em e,
os da terceira são atemáticos, isto é, têm tema em consoante, e os da
terceira mista e os da quarta conjugações têm tema em i.
Nesse sentido, este artigo está estruturado da seguinte forma:
primeiramente, analisamos as Gramáticas Latinas com enfoque nos
verbos dos tempos do infectum da diátese ativa e a forma como a qual
são apresentados nas GLs. Em seguida, apresentamos oembasamento
teórico, sob viés do estruturalismo, acerca de alguns
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