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MÓDULO - II  

Sintaxe Latina: declinações 

 

 Em qualquer idioma, a sintaxe trata das relações das partes com o 

todo. Assim, numa frase, para fazerem sentido, as palavras devem 

estabelecer relações umas com as outras. Essas relações reservam funções 

para cada um dos elementos da frase. Assim, os substantivos podem 

exercer funções diversas como a de sujeito, objeto, adjunto adverbial. Os 

verbos exercem, precipuamente, a função de predicado. Os adjetivos e 

advérbios funcionam como modificadores. A análise dessas funções é 

conhecida nas gramáticas como análise sintática. 

 Em Português, as funções se estabelecem, basicamente, ora pela 

posição em relação a outras palavras, ora por certos traços de 

concordância, como o gênero e o número, em que os nomes são classificados 

como: masculinos ou femininos, singulares ou plurais.  

 

Ruínas dos palácios imperiais de Roma. 

 

 Quanto à posição, de modo geral, o sujeito precede o predicado, os 

modificadores podem preceder ou suceder os termos a que modificam, os 

objetos, como princípio geral, seguem os predicados. Isso, a partir de uma 

observação muito geral e superficial. 



Há, na Língua Latina, diferenças essenciais em relação à Língua 

Portuguesa, no que se refere à sintaxe e sua forma de marcação. Além de 

marcar gênero e número nos nomes, adjetivos e pronomes, como ocorre na 

maioria dos idiomas contemporâneos, a Língua Latina marca também a 

função sintática. 

 Vejamos exemplos dessas ocorrências. Tomemos uma palavra isolada: 

 DISCIPULA, que significa aluna. 

 Em português, a palavra ALUNA traz o A final como marca do gênero 

feminino. Em ALUNAS, há também o S como marca de número plural. Essas 

são marcas comuns na sintaxe da língua portuguesa, bem como das demais 

línguas neolatinas. A maioria das línguas contemporâneas vale-se de relações 

sintáticas semelhantes às da nossa Língua Portuguesa. 

 A Língua Latina marca também as funções sintáticas como o sujeito, o 

predicativo, o objeto direto, o objeto indireto, o adjunto adnominal 

restritivo, o vocativo e muitos adjuntos adverbiais. Vejamos como se 

procede para essa marcação. 

 Observe-se a marcação do SUJEITO: Em Latim, o sujeito é marcado 

por uma DESINÊNCIA no final da palavra, a que se chama de 

NOMINATIVO. Para a palavra aluna era o A final que indicava o sujeito. 

Ex.: DISCIPULA 

 Se a palavra aluna estivesse numa frase na função de OBJETO 

DIRETO, receberia a desinência AM. A desinência de objeto direto recebe 

o nome de ACUSATIVO. Vejam-se os exemplos nas frases abaixo: 

 A aluna canta. (Nesta frase, a palavra aluna exerce a função de 

sujeito.) Em latim, a frase ficará assim:  

  DISCIPULA CANTAT.  

 O A final da palavra discípula é a marca de sujeito.  

 Observe-se, agora, uma frase diferente em que a mesma palavra 

aluna exerça a função sintática de objeto direto: Vejo a aluna. (Nesta outra 

frase, a palavra aluna exerce a função de objeto direto.) Em Latim, a frase 

seria assim:  

  DISCIPULAM VIDEO. (Em Latim, costuma-se colocar o verbo 

no final da frase. Essa forma é a mais comum, embora haja frases com 

verbo no meio da frase ou, até mesmo, no início.) O AM final da palavra é a 

marca de objeto direto, o acusativo, portanto. 

 OBSERVAÇÕES: É preciso levar em conta duas características do 

Latim: 

1) Em Latim, não existem artigos (o, a, os, as, um, uma); 

2) Há uma tendência, como já se disse, na língua latina de colocar-

se o verbo no fim da frase. 

 As marcas de função sintática nas palavras deixam as palavras mais 

livres de uma posição fixa na frase. Exemplo: 



 DISCIPULA MAGISTRAM VIDET. 

 MAGISTRAM DISCIPULA VIDET. 

 VIDET MAGISTRAM DISCIPULA. 

 VIDET DISCIPULA MAGISTRAM. 

 A tradução é sempre a mesma porque DISCIPULA (em todas as 

frases termina em A, é NOMINATIVO) é sempre sujeito; MAGISTAM (em 

todas as frases termina em AM) é sempre objeto direto. Portanto, 

independentemente da ordem de distribuição das palavras na frase, o 

significado é sempre A ALUNA VÊ A PROFESSORA. 

 No entanto, se mudarmos as desinências das palavras e colocarmos 

DISCIPULAM MAGISTRA VIDET, a mudança faz com que MAGISTRA seja 

o sujeito e DISCIPULAM seja o objeto direto, ficando a tradução em 

Português A PROFESSORA VÊ A ALUNA. 

 Assim como o NOMINATIVO indica o sujeito e o predicativo do 

sujeito; e o ACUSATIVO indica o objeto direto, há, em Latim, outros quatro 

casos: o GENITIVO, que indica o adjunto adnominal restritivo; o DATIVO, 

que marca o objeto indireto e o complemento nominal; o VOCATIVO, que 

marca o caso vocativo; e o ABLATIVO, que, de modo geral, marca os 

adjuntos adverbiais. 

 São muitas informações novas para o aluno que começa a estudar um 

novo idioma. Como se disse, o nome genérico das desinências que marcam as 

funções sintáticas é o CASO. Portanto, afirma-se que em Latim há seis 

casos: nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo e ablativo. 

 Para organizar e visualizar melhor esses casos, organizaram-se 

tabelas que se chamam DECLINAÇÕES. Como as palavras terminam em 

fonemas diferentes, não foi possível organizá-las todas em uma única 

tabela. Então, agruparam-se as palavras de acordo com os fonemas finais, 

chegando-se a cinco declinações. 

 Cada declinação tem seis casos no singular e seis casos no plural. 

Vejam-se abaixo os casos e as respectivas funções: 

NOMINATIVO: sujeito e predicativo do sujeito; 

GENITIVO: adjunto adnominal restritivo; 

ACUSATIVO: objeto direto; 

DATIVO: objeto indireto e complemento nominal; 

VOCATIVO: vocativo; e 

ABLATIVO: adjunto adverbial. 

 

TEXTO ANALISADO PARA OS ALUNOS ORALMENTE: (AULA EM 

VÍDEO) 

SCHOLA ROMANA 



 Discipulae in schola sunt: in cathedra magistra sedet, in sellis 

discipulae. Magistra discipulas interrogat:"Ubi insula Sicilia est?".Discipulae 

ita respondent:"Sicilia Italiae magna insula est, multis et pulchris oris clara. 

Terra fecunda et amoena est. Incolae mercatura magnas divitias congerunt 

et agricolae optimas uvas colligunt. Ibi benignae aurae semper flant. Poetae 

sedulas et formosas Siciliae puellas celebrant". Magistra discipularum 

diligentiam laudat; discipulae admodum laetae sunt. 

(Nesta primeira apresentação do texto, todas as palavra sublinhadas estão 

no nominativo, na função de sujeito.) 

 Discipuae é nominativo plural, sujeito da frase, sujeito de sunt. (As 

alunas estão). Magistra é nominativo singular, sujeito da frase, sujeito de 

sedet. (A professora senta). Discipulae é nominativo plural e sujeito de um 

verbo (sedent) não expresso no texto. (As alunas sentam). Sicilia também é 

um nominativo, sujeito de est. (A Sicília é). Terra é nominativo singular, 

sujeito de est. (A terra, o solo é fecundo). Incolae é nominativo plural, 

sujeito. (Os agricultores acumularam riquezas.) Agricolae é sujeito e 

nominativo plural. (Os agricultores colhem uvas.) aurae é nominativo plural, 

sujeito de flant. (As brisas correm.) Poetae é nominativo plural porque é 

sujeito. (Os poetas celebram.) Magistra, nominativo singular, é sujeito de 

laudat. (A professora elogia.) Dissipulae é nominativo plural, sujeito de sunt. 

(As alunas estão alegres.) 

TABELA DA PRIMEIRA DECLINAÇÃO 

CASOS SINGULAR PLURAL 

NOMINATIVO -A -AE 

GENITIVO -AE -ARUM 

DATIVO -AE -IS 

ACUSATIVO -AM -AS 

VOCATIVO -A -AE 

ABLATIVO -A -IS 

 

Vocabulário 

discipulae = as alunas 

in = em, no, na 

schola = escola 

sunt = são, estão  

magnas = grandes 

divitias = riquezas 

congerunt = acumularam 

agricolae = agricultores 



cathedra = cadeira 

magistra = professora 

sedet = senta 

sellis = cadeiras 

interrogat = pergunta, interroga 

ubi = onde 

insula = ilha 

Sicilia = Sicília 

est = é, está, fica 

ita  = assim 

respondent = respondem 

Italiae = da Itália 

magna = grande 

multis = muitas 

pulchris  = belas 

oris = paias 

clara = famosa 

terra = terra, solo 

fecunda = fértil 

amoena = amena 

incolae = os habitantes 

mercatura = graças ao comércio 

optimas = ótimas 

uvas = uvas 

colligunt = colhem 

ibi = aí 

benignae = benignas, agradável 

aurae = brisas 

semper = sempre 

flant = correm 

poetae = poetas 

sedulas = trabalhadoras, aplicadas 

formosas = belas, formosas 

Siciliae = da Sicília 

puellas = meninas 

celebrant = celebram, cantam 

discipularum = das alunas 

diligentiam = aplicação  

laudat = elogia, louva 

discipulae = alunas 

admodum = bastante, certamente 

laetae = alegres 

sunt = são, estão, ficam 

 

EXERCÍCIOS: 

 

Depois de observar a análise do texto acima e constatar que os 

substantivos exercem, ora a função de sujeito, ora de predicativo, ora de 

objeto direto ou adjunto adverbial, observe o mesmo em relação ao texto 

abaixo sobre a cidade de Roma. 

Neque magna neque opulenta erat olim Roma. Ubi postea viae amplae 

et stratae, marmoreae basilicae, splendidae thermae erant; antea semitae 

erant angustae et saxosae, paucae et miserae casae, paludosae et 

praeruptae terrae. Constantia et industria et audacia incolarum 

inclementiam naturae superabant. Paulatim multis pugnis et egregiis 

victoriis potentia Romana crevit et Roma universae Italiae domina fuit.  

Vocabulário: 

neque  = nem casae = casas  



magna = grande 

opulenta = rica 

erat = era 

olim = outrora, antigamente 

Roma = Roma 

ubi = onde 

postea = depois 

viae = ruas 

amplae = amplas 

et = e 

stratae = estradas 

lautae = largas 

marmoreae = de mármore 

basilicae = basílicas1 

splendidae = esplêndidas 

thermae = termas2 

erant = eram, haviam, existiam 

antea = antes 

semitae = atalhos, ruelas 

angustae = apertados, estreitos 

et = e 

saxosae = pedregosas 

paucae = poucas 

miserae = miseráveis, pobres 

paludosae = úmidas 

praeruptae = esburacadas/os 

terrae = terras, terrenos 

Constantia = constância 

industria = criatividade 

audacia = audácia 

incolarum  = dos habitantes 

inclementiam = inclemência 

naturae = da natureza 

superabant = venciam 

paulatim = aos poucos 

multis = muitas 

pugnis = batalhas 

egregiis = do ilustre 

victoriis  = vencedor 

potentia = poder 

romana = romana/o 

crevit = cresceu 

Roma = Roma 

universae = de toda 

Italiae = Itália 

domina = senhora, dominadora 

fuit = tornou-se 

 

 

1) Traduza o texto acima para a Língua Portuguesa, produzindo 

um texto coerente, coeso e bem estruturado, colocando as 

preposições e os artigos necessários. 

2) Exercite a leitura do texto acima de acordo com as normas da 

pronúncia reconstituída até conseguir fazer uma leitura 

fluente. A seguir, grave sua leitura. 

3) Exercite a leitura do texto de acordo com as normas da 

pronúncia eclesiástica. Em seguida, grave sua leitura. 

 

 

                                                           
1Basílicas eram lugares públicos de comércio e repartições oficiais do estado. 
2Banhos térmicos da alta sociedade romana. 


