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Para ler os nossos clássicos não é necessário saber
Latim. Aqui está uma sentença que tenho -ouvido mais
de uma vez e até a pessoas com graves responsabilida-
des na nossa vida literária. Vai-se a um dicionário, a um
bom dicionário, dizem, e tudo se resolverá.

O argumento só aparentemente é válido. Se as pala-
vras são eruditas, alheias ao mundo vocabular do leitor,
vamos que seu aspecto estranho o conduza ao dicionário
e que este o esclareça - e quantas vezes o não faz em
vão! Mas se são vulgares na sua forma, do conhecímente
geral, então todo o mundo ignorante as julga entender,
com atribuir-lhes o sentido corriqueiro, e passa adiante
e sem mais aquelas a caminho da conclusão, levando
consigo já um bom acervo de falsas ideias.

E a este último ponto, muito preciso, que vem esta
breve comunicação: um pequeno número de frases, tra-
zidas dos nossos escritores dos séculos xv a XVII, que
se tornarão ininteligíveis ao leitor desprevenido do La-
tim, por via de haver nelas as tais palavras de trazer
por casa, mas com sentido antigo, latino," etimológico.
E são elas: monstro, qeneroso, levar, vil) moderar) mo'"
âéstui, imbecilidade, decente e indecente.
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Garcia de Resende, aludindo a um menino prodigioso,
conta na sua Miscellanea (1) :

Em Evora vi um menino,
Que a dous anos não chegava,
E entendia e falava,
E era já bom latino,
Respondia e perguntava:
Era de maravilhar,
Ver seu saber, sem falar,
Sendo de vinte e dous meses;
Monstro entre Portugueses
Para ver, para notar.

A muito se arrisca o pobre menino se o Latim lhe
não acudir.

Na boca de Baco, que, por ofício, maquinava a per-
dição dos Portugueses, põe Camões:

E eu só, filho do Padre sublimado,
Com tantas qualidades generosas,
Hei-de sofrer que o Fado favoreça
Outrem, por quem meu nome se escureça?

(l, 74)

(1) o exemplo não é propriamente clássíco, nem de todo, con-
veniente, mas aqui fica, pela curiosidade do seu conteúdo ..In. Livra-
ria Clássica Portuguesa, p. 88; vv. citados por Leite de Vascon-
cellos, Tradições Populares de Portugal, p. 200.
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Uma e outra vez refere Camões o vocábulo com
o sentido antigo, e anda na lembrança de toda a gente
a expressão de vinhos generosos.

Na estância 18 do Canto TI do Poema cabe a vez ao
latinismo levar:

As âncoras tenaces vão levando,
Com a náutica grita costumada ...

Em uma colectânea de trechos d' «Os Lusíadas» o
Dr. Antônio Sérgio comenta a respeito de levando:
«Levar a âncora: arrancar a âncora do fundo para se-
guir viagem, manobra que se realizava por meio do
cabrestante, o qual era feito girar por uma grande parte
da tripulação» (2). Erudita explicação, sem dúvida, a
que não falta tão-pouco o pormenor técnico, mas não
seria igualmente útil o ter-se lembrado do Latim e ter
escrito, com toda a singeleza, a par de levando o per-
feito significado de levantando?

E, agora, que venham vil e moderar:

Muitos também do vulgo vil, sem nome,
Vão, e também dos nobres, ao Profundo ...

(IV, 41)

O mesmo comentarista escreve para vulgo vil: «gente

(2) Luis de Carnões, Os Lusiada.'l, na col. Clássicos do Estu-
dante, Livraria Sã da Gosta, p. 40.
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de origem plebeia, de nascimento não nobre (3) ». O
grave, porém, é que o sentido de vil se não deu directa-
mente e melhor seria ter escrito o étimo e dá-lo.

Com este exemplo se associa um outro, de lástima
funesta:

O favor com que mais se acende o engenho,
Não no dá a Pátria, não, que está metida
No gosto da cobiça e na rudeza
De híia austera, apagada e vil tristeza.

1
j

(X, 145)

E noutro passo d' «Os Lusiadas»:

No tempo que do reino a rédea leve
João, filho de Pedro, moderava, ...

(VI, 43)

Até apetece referir a explicação a modus e daqui
partir para a completa compreensão do vocábulo. Com
moderar se relaciona modéstia e é da Estilística da
Língua Portuguesa, do Dr. Rodrigues Lapa (p. 19), que
tiramos o exemplo, do punho de D. Francisco Manuel
de Melo, que «... escreve a respeito de suas Cartas Fa-
miliares: «... por todas cintila o queixume, apesar da

(3) Ibid, p. 52.
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modéstia, que procura embaraçá-lo e desmenti-lo». E o
notável professor explica: «teremos de atribuir a mo-
déstia o significado antigo de «medida», «temperança
no sofrimento», «resignação». Da mesma obra (p. 19)
vem ainda o seguinte exemplo, extraído de Fr. Luís de
Sousa: «Da imbecilidade de sua natureza não descon-
fiava, porque conhecia suas forças», a que o Dr. Rodri-
gues Lapa acrescenta: «...notamos que imbecilidade está
ali no seu sentido etímológico, latino: «fraqueza». Seria
erróneo atribuir à expressão o significado actual: «par-
voíce». E já que de «parvoíce» se fala, vem-me à lem-
brança um livro manuscrito, do século XVIII, guardado
na Câmara de Elvas e que tem o título de Parvoíces de
Eloas, para se dizer que nele estão contidas efemérides
de pequena monta que por lá se densenrolaram.

E, a caminho do fim, um comentário levemente mais
longo a respeito de decente e indecente.

Camões, ao enunciar os vaticínios de Júpiter a Vénus
sobre as futuras glórias dos Lusos, escreveu:

Vereis a terra que a água lhe tolhia
Que inda há-de ser um porto mui decente,
Em que vão descansar da longa via
As naus que navegam do Ocidente.

(lI, 48)

Já tenho lido em edições de «Os Lusíadas», caídas
da pena de comentadores apressados, interpretações
como estas: belo, jormoso, gracioso.
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o vocábulo é vulgar entre os clássicos, Fr. Luís de
Sousa emprega-o. com igual significado. na Vida do Ar-
cebispo. O Mestre Fr. Luís de Granada, julgando. impró-
prio. do. Arcebispo. a sobriedade de sua casa e o pouco
fausto com que aparecia em público, vai-lhe lembrando:
«... que faustos demasiados, nem os louvara nem lhos
persuadia, mas fazer-se respeitar com mais casa e me-
lhores atavios e acompanhamento decente, não. somente
não encontrava a virtude, mas era cousa necessária (4) ».

Vem a propósito. contar o. que uma vez aconteceu no.
Senado. brasileiro. por causa do desconhecimento. do valor
latino desta palavra. Em sessão. de 25 de Dezembro. de
1901, destinada a apreciar o Orçamento. da Fazenda, o.
senador e famoso homem de letras Rui Barbosa, em
apoio do. voto emitido, dias antes, contra a prorrogação.
do. monopólio das lotarías, observou que «não. havia ra-
zão decente alegável» para a concessão de semelhante
privilégio, O que tu foste dizer! Logo se levantou alvo-
roçado o senador do Rio Grande do Sul, Ramiro Barce-
lo.s,clamando energicamente contra o insulto contido
nas palavras do. seu opositor parlamentar:

«- V. Ex.a disse que não era razão. decente e o.que
não é decente é indecente ... ».

E momentos depois, invocando a aparente autoridade
de um dicionário. qualquer: «Entre as acepções da pa-

(-4) Colecção de Clássicos Sã da. Costa, Lisboa, 1946, voí. I,
capo XXII, p. 133..
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lavra decente não há uma só que não seja ofensiva» ...
Com o tempestuoso debate se consumiu quase um dia
e o seguinte, durante os quais longamente dissertou SOe

bre a acepção do termo e sua inocuidade o senador Rui
Barbosa (5).

Com decente concorre indecente, seu antónímo, Na
conhecida canção «Vinde cá, meu tão certo secretário»
exclama Camões acerca de sua tormentosa vida pas-
sional:

Nisto ua parte dela foi passada,
na qual, se tive algum contentamento
breve, imperfeito; tímido, indecente,
não foi senão semente
de longo e amaríssimo tormento.

o poeta confessa que, em mágoas de amor, sem re-
médio nem esperança, se gastou uma parte da sua vida
e que, se algum contentamento tivera, ele fora fugaz,
incompleto, receoso, indecente, querendo dizer com esta
última palavra que o referido contentamento fora ina-

(5) ObrM Oomqüeta« de Rui Baroosa, voí, XXVIII, 1901.
Tomo L Discursos Parlamentares, Rio de Janeiro, 1955, 'pp. 123-
-174. O discurso da sessão de 26 foi publicado na Revista: da Aca-
demia Brasileira de Letras, n.s 126, Junho de 1932, pp. 218-2139,
sob a rubrica de «Uma Lição de Português- Que é decente e
decência> e dele me deu noticia, em primeira mão, o Diciomírio
Etimológico de José Pedro Machado, s. v. decente.
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dequado à grandeza e qualidade do seu amor, que não
estava em relação com ele, que era impróprio dele. A nos
esquecermos do sentido antigo da palavra, veja-se a que
desconchavos de leitura chegaríamos! E o escritor Agos-
tinho de Campos caiu um pouco nesse erro quando
comenta: «Se não há aqui erro de copista, devemos su-
por que o Poeta deu ao vocábulo a significação de insu-
ficiente ou outra semelhante (6) ».

E sobre indecente ainda mais um passo, para temi-
nar: Em uma carta do Cavaleiro de Oliveira a Madame
W. F., que estava desesperada, porque sua irmã se tinha
feito religiosa, redigida em Viena, lê-se: «Porque sua
irmã de V. M. se fez religiosa é necessário que V. M. se
ache desesperada? Ê possível que se não possa viver
contente neste mundo sem ter nele uma irmã? Cuidava
eu que não era desgraça para V. M. perder o justo receio
de vir a ter um cunhado e que seria do seu interesse
não ter com quem repartir a sucessão paternal. Tanta
lágrima para quê? V. M. deve saber que não é permitido
chorar sobre a vítima e que é indecente assistir aos sa-
crifícios com vestido de luto. O pranto não pode servir
de remédio. As queixas de V. M. são faltas de razão.
Que agravo fez a V. M. sua irmã seguindo cristãmente
as vozes de Deus que a chamou ?».

Mestre Aquilino Ribeiro anota a respeito de inde-
cente: «O termo exorbitou do pensamento do Cavaleiro.
Com certeza que em vez de indecente, a que atribuímos,

(6) Antologia Portuguesa, Camões Lírico, v. p. 292.
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sobretudo hoje em dia, significação acremente pejora-
tiva, quis dizer indecoroso, pouco curial ... (7) ».

Não se nos afigura indispensável à compreensão do
texto que se atribua ao vocábulo o sentido vil que veio
a ter, ainda que a meio caminho dos extremos de nossos
dias. Supomos que igualmente lhe cabe neste passo o seu
sentido original latino: Não estava de acordo com a si-
tuação, era inadequado «assistir aos sacrifícios com
vestido de luto». .

Note-se que muito de propósito para aqui trouxe a
voz de dois notabilíssimos escritores como António Sér-
gio e Aquilino Ribeiro. De um como de outro deve ter
andado, de certo modo, ausente, nos referidos comentá-
rios, o Latim que muito bem sabem. E daí as escolar-
mente frouxas explicações de Sérgio e o quase meio erro
de Aquilino. E ambos se têm obstinado em demonstrar
que a bela língua do Lácio não é necessária no ensino
liceal. O primeiro, em violências silogísticas, pôde escre-
ver que para saber Português não é preciso saber La-
tim (8); o segundo, que, com justiça e alto conceito do
valor do Latim, lhe atribui a exactidão, a clareza e a
precisão de sua pena, e à pura latinidade até a ordena-
ção do estilo e da alma, desandou na mesma conclu-
são (9).

(7) Cavaleiro de Oliveira, Cartas Familiares, selecção, prefá-
cio e notas de AquiHno Ribeiro, Clássicos Sá da Costa, pp. 11-12.

(8) Ensaios, U&bo8J, 19.29, Tomo II, pp. 140-150.
(9) Jornal O Século, de 30'-9-1959.
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Ora do que acabais de ouvir eu creio que fica pro-
vado que não é possível entender totalmente os nossos
clássicos sem saber Latim. E se saber o Português é ser
capaz de os ler com integral proveito, não o sabe, neces-
sàriamente, quem desconhecer o Latim. Esta a evidência
a que, por força, teremos de chegar.

Por isso, por quantas boas razões aqui se têm vigo-
rosamente enunciado, esperemos que o Latim, em tão
infeliz hora suprimido do Curso Geral dos Liceus, a ele
brevemente volte, com o lugar que merece, para lustre
do nosso ensino e da cultura portuguesa.
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