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RESUMO 

Observando o ensino de latim no curso de Letras, verificamos que, apesar dos 

avanços alcançados pela lingüística, ele ainda está sendo efetivado com base 

nos moldes do ensino tradicional. Em virtude dessa realidade, e por ser o 

aprendizado da língua latina importante para a formação do profissional da 

área de letras, este trabalho tem como objetivos descrever como está o ensino 

do latim atualmente no curso de Letras; analisar, com base nas teorias 

lingüísticas contemporâneas, a metodologia de ensino do latim, observando 

como o professor avalia os alunos; sugerir uma nova metodologia para o 

ensino do latim, utilizando trabalhos desenvolvidos na área da lingüística 

aplicada ao ensino de línguas. Realizamos uma pesquisa empírica, observando 

as aulas de dois professores de latim e aplicando a eles e a seus alunos um 

questionário sobre a receptividade da metodologia do professor, sobre os 

objetivos da aprendizagem do latim para o professor de línguas; além disso, 

pedimos sugestões para melhorar o ensino do latim. Analisamos os 

questionários e as observações em sala de aula sobre a avaliação e os 

materiais didáticos utilizados, à luz das teorias lingüísticas contemporâneas, 

especialmente aquelas radicadas na lingüística textual. As conclusões apontam 

para o fato de que, em que pese a especificidade do ensino-aprendizagem de 

uma língua clássica, os preceitos da lingüística contemporânea ainda não 

foram adotados nos dois estudos de caso realizados. A título de contribuição 

da dissertação, oferecemos sugestões didático-pedagógicas que aproximam o 

ensino-aprendizagem da língua latina dos contributos teórico-metodológicos e 

didáticos da lingüística aplicada ao ensino  de línguas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O latim não morreu. Está vivo nas línguas românicas 

que criou,  metamorfoseado, como uma lagarta que, 

numa bela manhã, se descobre vigorosa borboleta. 1 

 

 

O principal interesse por este tema veio da constatação de que o ensino do 

latim está sendo efetivado nos moldes da gramática tradicional, mesmo com 

tantos estudos realizados pela lingüística, sobretudo na área de lingüística 

aplicada ao ensino de línguas.  

Nas aulas de latim, segundo relato de professores que fizeram o curso de 

Letras nos anos 90, em uma importante universidade na cidade do Recife, o único 

instrumento utilizado era um livro escrito pelo próprio professor, contendo frases 

feitas e descontextualizadas. Os alunos tinham que decorar os tempos verbais, as 

declinações de substantivos masculinos e femininos, os pronomes, sem nenhum 

vínculo com a língua portuguesa. Além disso, obrigatoriamente, faziam “traduções” 

(latine vertere) de frases do tipo “A filha do condutor depilou as axilas com a 
                                                 
1 Trecho de um texto escrito por mim na época da Graduação em Letras, durante o curso da 

disciplina Português Histórico (Português 6), a partir da solicitação da professora Ana Maria Lima, 

no segundo semestre de 1997. 
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navalha do marinheiro”, “Uma península é quase uma ilha”, “As tropas da rainha 

ultrapassaram em audácia as tropas dos estrangeiros”, com o objetivo de decorar 

as declinações e os tempos verbais, pronunciando as palavras conforme ditava o 

professor, como se hoje fosse necessário ensinar o aluno a falar latim.  Na hora da 

prova, único meio de avaliação, o professor distribuía pedaços de papel contendo 

frases para tradução.  

Como conseqüência dessa metodologia, muitos alunos desenvolveram 

aversão ao latim. Alguns diziam que a língua latina não servia para nada. Era 

comum alguns alunos trancarem a disciplina para esperar a aposentadoria do 

professor de latim, atrasando, assim, a formatura. O professor era antipatizado por 

quase todos os alunos de Letras (havia alunos que não suportavam ouvir o nome 

dele, no entanto, ele não se importava com isso, fazendo questão de ser 

“carrasco”). 

Esse exemplo é emblemático do que geralmente acontecia em outros 

cursos de Letras e, nesse sentido, poderia representar o modo como estavam 

sendo traçados os objetivos e os métodos de ensino-aprendizagem do latim e 

como se processava a escolha dos materiais didáticos e dos métodos de 

avaliação.  

Diante desse quadro, perguntamos: qual o objetivo de um ensino que se 

baseia na gramática tradicional, somente com a utilização de métodos que 
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contemplam a repetição? Fazer o estudante decorar, mecanicamente, regras que 

depois serão esquecidas? Afinal, qual é o objetivo do puro ensino de regras?  

A fim de sugerir uma mudança para essa realidade, desenvolvemos um 

projeto de pesquisa caracterizando essa perspectiva de ensino-aprendizagem, 

que não leva em conta os preceitos da lingüística aplicada contemporânea, e 

apresentando outra metodologia para o ensino do latim, projeto esse que resultou 

nesta dissertação.  

Este trabalho é, pois, fruto de duas reflexões. 

Por um lado, verificamos que, apesar do grande avanço da lingüística, o 

ensino do latim ainda está baseado no método tradicional, estruturalista. Ou seja, 

muitos professores ainda recorrem a técnicas, materiais didáticos e metodologias 

distantes dos atuais preceitos da lingüística contemporânea.  

Por outro lado, o estudo da língua latina é muito importante para o estudo 

do português como língua vernácula. Conhecendo a língua latina, o aluno tem 

mais condições de aprender e compreender melhor a história das línguas 

românicas. Isso ocorre porque o latim predominou durante mais de vinte séculos 

na Europa Ocidental. Por isso, todas as línguas modernas desse território “estão 

cheias de latim, mesmo aquelas que mais parecem estar inteiramente 

independentes” (Meillet, apud Faria, 1959:113). O acesso a essa história permite 

um entendimento mais adequado das concepções de linguagem que tomam o 
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latim como um objeto sócio-histórico, um objeto fruto das práticas sociais entre os 

membros de uma determinada comunidade.  

Já que hoje vários autores se manifestam em prol de um ensino de língua 

mais atrelado às práticas sociais vigentes, mais cativante e mais condizente com a 

realidade cultural, é preciso mudar também a metodologia de ensino do latim. 

Parafraseando Madre Olívia (apud Matos, 1978:58), a formação do professor de 

latim não pode mais dispensar o conhecimento da ciência da linguagem. Professor 

de latim sem conhecimento de lingüística é comparável a médico sem anatomia, 

sem fisiologia, sem biologia. 

Ademais, a revolução cultural desencadeada na segunda metade do século 

XX, centrada na comunicação eletrônica, modificou sensivelmente a forma e a 

velocidade da transmissão e ampliação do conhecimento, o que exige da atividade 

docente em sala de aula uma revisão dos conteúdos a serem veiculados e uma 

redefinição do papel das disciplinas que constituem o currículo escolar. E mais: 

tornou-se essencial que o professor reveja os métodos e técnicas empregados, 

incorporando, “pontos de vista novos, abordagens mais vivas e criativas, além de 

recursos visuais compatíveis com a dinâmica da realidade do cotidiano e com os 

avanços tecnológicos de que lança mão a mídia eletrônica” (Alzir Carvalho, 

2000:5).  
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Em relação aos estudos lingüísticos, a mudança de ponto de vista trouxe 

como conseqüência a substituição de uma visão de língua meramente estrutural, 

centrada na modalidade escrita e distante da realidade do falante e da situação de 

uso, por uma visão social, que busca compreender o fenômeno da linguagem a 

partir da observação dela no uso quotidiano dos falantes. A partir dessa nova 

perspectiva, surge a inevitável necessidade de se rever a forma de estudar a 

língua, materna ou estrangeira. Assim, constantemente o texto didático está sendo 

modificado e atualizado, incluindo-se nessas mudanças os conteúdos veiculados, 

os métodos e técnicas empregados, a integração interdisciplinar das diferentes 

áreas do conhecimento e, até mesmo, a apresentação gráfica (idem).  

Grandes têm sido os avanços na área do ensino de línguas estrangeiras 

modernas, “sempre norteados pelo princípio de que tal ensino tem que levar em 

conta o dinamismo da língua falada e a realidade cultural determinante da 

expressão lingüística”. Entretanto, não faz parte dessa realidade o ensino das 

chamadas línguas clássicas. Estas estão desfavorecidas pela inexistência, 

modernamente, de uso natural em uma comunidade de fala e pela herança de 

uma tradição escolástica que insiste em tratá-las como línguas mortas, percepção 

que distancia momentos anteriores de uma língua e de sua cultura com a 

realidade atual, rompendo o saudável e indispensável equilíbrio dialético entre a 

tradição e a modernidade. Soma-se a isso a inexistência de uma reflexão mais 
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aprofundada acerca do papel que cabe ao estudo dessas línguas na formação 

acadêmica (idem).  

Em relação ao latim, o desconhecimento do papel que essa língua 

desempenhou na formação das línguas e da cultura ocidental como um todo e a 

não redefinição do seu papel na formação acadêmica se agravam pela escassez, 

na região Nordeste, de licenciaturas específicas para formar professor de língua 

latina e pela ultrapassada metodologia de ensino utilizada, que está distante dos 

métodos e técnicas empregados, já há bastante tempo, no ensino de línguas 

estrangeiras modernas (idem).  

Tendo em vista a importância do latim e da cultura que ele veicula para a 

formação intelectual de qualquer cidadão, especialmente na formação do 

profissional de Letras, urge que se redefina o papel dessa língua e se atualize a 

metodologia de ensino dela, melhorando, a curto prazo, a forma como a disciplina 

é ministrada, integrando-a à cultura que representa, situando-a no contexto 

histórico e social em que vivemos e fazendo-a interagir produtivamente com as 

demais disciplinas do curso de Letras (idem). 

A partir dessas reflexões, nossa pesquisa segue os seguintes objetivos: 

a) descrever como está o ensino do latim atualmente no curso de 

Letras, a partir de um estudo exploratório do tipo “estudo de caso”;  
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b) analisar, à luz das teorias lingüísticas contemporâneas, a 

metodologia de ensino do latim, observando os materiais didáticos 

e como o professor avalia os alunos; 

c) sugerir uma nova metodologia para o ensino do latim, com base 

em trabalhos desenvolvidos na área da lingüística aplicada ao 

ensino de línguas e da lingüística textual.  

Para uma melhor explanação, dividimos esta dissertação em oito capítulos. 

No primeiro, apresentamos os principais autores que nos deram suporte para 

fundamentar nosso trabalho. No segundo, expomos resumidamente a história do 

latim, a fim de contextualizá-lo no passado e no presente. No terceiro, julgando 

pertinente, visto que também faz parte do nosso objetivo mostrar o valor do latim,  

falamos da importância dessa língua e da sua utilidade para o aprendizado do 

português. No quarto capítulo, tratamos da lingüística aplicada ao ensino de 

línguas, enfatizando concepções de linguagem e o trabalho com o texto. No 

quinto, discorremos sobre aspectos metodológicos e instrumento utilizados na 

coleta de dados. No sexto, discutimos o resultado das observações, analisando os 

questionários. No sétimo, apresentamos, como contribuições deste trabalho, 

algumas sugestões que tentam estreitar os laços entre o ensino do latim e a área 

da lingüística aplicada ao ensino de línguas.  No oitavo capítulo, concluímos nosso 

trabalho, o qual aponta ainda hoje um distanciamento do ensino de latim das 

propostas teórico-metodológicas da lingüística aplicada ao ensino de línguas 
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(distanciamento esse em parte justificado por se tratar de uma língua que não 

constitui mais as interações lingüísticas cotidianas em uma comunidade).  
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I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para fundamentar este trabalho, buscamos a contribuição de alguns 

teóricos cujos trabalhos vêm contribuindo para o desenvolvimento da lingüística 

aplicada ao ensino de línguas. Ilari (1986) fala do papel da lingüística no curso de 

Letras. Geraldi (1997) e Travaglia (1996) sugerem, para a melhora do ensino de 

línguas, uma mudança na concepção de linguagem do professor. Marcuschi 

(1996) propõe, a partir da lingüística textual, um ensino de língua centrado no 

texto, com ênfase na leitura e na compreensão. Koch (2002) mostra o texto como 

lugar de interação de sujeitos sociais, como um evento em que convergem ações 

lingüísticas, cognitivas e sociais. Outros autores, como Kleiman (1993), para quem 

a leitura é uma prática social que remete a outros textos e a outras leituras, 

Kleiman (1989), Cavalcanti (1989), Fávero e Koch (1998), enfatizam o papel 

desempenhado pela leitura nos processos de ensino-aprendizagem de línguas.  

Os autores acima não fazem referência ao ensino do latim, mas ao do 

português. Em virtude disso, adaptamos esses estudos aos nossos objetivos, 

tendo consciência de que há uma especificidade no caso dos estudos de línguas 

clássicas. 

Sobre o ensino do latim, buscamos fundamento no livro Introdução à 

didática do latim, de Ernesto Faria (1959), um estudo minucioso da língua latina. 
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Contém informações sobre questões envolvendo o ensino do latim no Ocidente, 

como ele é efetivado e o valor dado a essa língua em diversos países.  

Faria mostra quais devem ser as finalidades do ensino do latim, com base 

na lingüística. É importante frisar que o livro não é atual e que, portanto, não 

incorpora importantes discussões realizadas no interior dos estudos lingüísticos 

nos últimos 40 anos. Esse intervalo de tempo, por exemplo, marca a passagem da 

hegemonia dos estudos formais, estruturais, para os estudos funcionalistas – 

centrados não no sistema, mas nos usos que fazemos da língua. Deixamos claro 

que o mérito desse livro, que contém lacunas em relação às perspectivas atuais 

da lingüística, conseqüentes da visão de ensino da época, está na apresentação 

de um novo método para o ensino do latim.        

Outra fonte consultada foi a adaptação do Manual Aditus, feita pelo 

professor Alzir Oliveira (2000), da UFRN. Preocupado com o ensino das línguas 

clássicas, sobretudo com o ensino do latim, o professor coordena o Projeto Latim 

Novo, cujo objetivo é contribuir para melhorar o ensino da língua latina na 

graduação em Letras, mediante análise crítica da prática atual e da definição da 

representação social dessa língua, de modo a adequá-la à realidade acadêmica 

atual e conformá-la metodologicamente, na medida do possível, às modernas 

técnicas empregadas no ensino de línguas estrangeiras. O objetivo do projeto é 

analisar criticamente os procedImentos metodológicos que têm sido utilIzados no 
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ensino do latim, Identificando os aspectos positivos e negativos, a fim de tomar 

uma posição capaz de modificar o processo de ensino-aprendizagem.  

Segundo Alzir Carvalho, a consecução desse objetivo trará como resultado 

a melhoria também do suporte ao ensino de disciplinas que pressupõem um 

conhecimento razoável do latim, como Literatura Latina, História da Língua 

Portuguesa e Filologia Românica.  

A tradução e adaptação do Manual de Latim Aditus tem caráter 

experimental e está sendo testada em sala de aula, na disciplina Língua Latina I, 

oferecida pelo Departamento de Letras aos alunos do Curso de Direito da UFRN, 

desde o primeiro semestre de 2000. A utilização da tradução, sem fins comerciais, 

destina-se exclusivamente ao uso experimental em sala de aula. Após 

comprovada a adequação dela ao ensino da disciplina Língua Latina, será 

submetida ao processo legal de tradução para uma possível publicação. 

Com exceção desses dois livros, durante a pesquisa bibliográfica, 

constatamos que a literatura sobre o ensino do latim centrado nos preceitos 

teórico-metodológicos da lingüística aplicada é praticamente inexistente. Em 

Cardoso (1993), Burke (1995), Carvalho e Nascimento (1969), encontramos 

apenas suporte para falar da história do latim. Conseguimos levantar alguns 

artigos, divulgados pela Internet, que versam apenas sobre o valor do latim. Um 
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deles é o artigo A importância do ensino do latim para a cultura ocidental, do 

professor Márcio L. M. Ribeiro, da UCB/UERJ.  

No referido artigo, o professor faz algumas reflexões e questionamentos 

sobre a “língua mãe” do português, tentando responder à pergunta: “Será que 

realmente a língua latina tem alguma relevância para os dias de hoje?”.   

Outro artigo utilizado foi A importância do latim, de José Geraldo Vidigal de 

Carvalho, que mostra o valor dessa língua, sobretudo em outros países, como 

Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Áustria, Hungria, Itália, Estados Unidos, 

Escandinávia e Japão. 

Frisemos: esses artigos buscados na Internet não apresentam sugestões 

para o ensino do latim com base na  lingüística, apenas falam sobre a importância 

dessa língua para os estudantes de língua portuguesa.   
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II. BREVE HISTÓRICO DO LATIM 

 

O latim era a língua falada no Lácio, região central da Itália,  onde  fica a 

cidade de Roma, desde os tempos pré-históricos.2 Porém não era a única língua 

falada na península  itálica. Lá também se falava o osco, o umbro, o etrusco e o 

grego. Contudo, o latim foi mais forte: ajudado pelas grandes conquistas militares 

dos romanos, prevaleceu sobre as outras línguas.   

Como língua falada, o latim existia desde os tempos pré-históricos, no 

entanto só passou a adquirir uma forma literária a partir do século III a.C. Aos 

poucos, foi sendo construída uma gramática com regras explícitas, cuja 

consolidação se deu por volta do século I a.C., considerado o período clássico do 

latim, o latim da época de Cícero, César, Sêneca. Esse período vai do século II  

a.C. ao século  I d.C. É a época em que se estabeleceu uma distinção entre o 

latim clássico e o latim vulgar, sendo esta a linguagem que serviu de base à 

diferenciação românica. Caracterizava-se pela redução, com o tempo, do sistema 

de flexões, emprego de termos populares e criações analógicas, alteração das 

regras e convenções da sintaxe, tendência para o emprego da ordem direta, 

aparecimento de alterações e reduções fonéticas.3 

                                                 
2 O latim de ontem e de hoje. Disponível em <http/www.geocities.com/athens/ agora/1417/latim1>. 

Acesso em 25/09/2001. 
3 CARVALHO, José Geraldo Vidigal de. A importância do latim. Disponível em <http/www. 

nethistoria.com/autores/cre08>. Acesso em 08/07/2001. 
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Em outras palavras, existiam em Roma duas modalidades lingüísticas 

distintas: o latim clássico (sermus urbanus), “sempre escrito e como que 

estereotipado pelo rigor dos literatos (....), a língua das escolas ou Academias”; e o 

latim vulgar (sermus vulgaris), “linguagem do povo, que transmite 

espontaneamente suas idéias sem a preocupação de submeter a fala ao cinzel 

dos preceitos gramaticais” (Carvalho e Nascimento, 1969:14). Não eram duas 

línguas diferentes, mas duas modalidades da mesma língua. Desse modo, “o latim 

vulgar não conceitua uma língua, mas um conglomerado de falares de vários 

tipos”: o latim falado pela classe média, pela classe baixa, pelos soldados, pelos 

marinheiros, pelos operários, pelos camponeses (idem).     

Quando os povos romanos resolveram conquistar outras terras fora da 

península itálica, como a península ibérica e a península gálica (regiões onde hoje 

se localizam, respectivamente, Portugal e França), o latim se espalhou pela 

Europa. Estava consolidado o Império Romano. Com as invasões, os soldados 

romanos levaram o latim vulgar aos locais conquistados, língua que os povos 

submetidos ao império romano tiveram que aprender a falar. Naquela época, não 

havia na Europa uma língua oficial, mas vários dialetos, pois os povos estavam 

separados em tribos, às vezes até inimigas.  

Na dinâmica do dia-a-dia, esses novos falantes foram acrescentando ao 

latim características de seu dialeto, o que gerou modificações importantes. 

Somando-se a isso, tempos depois, as regiões dominadas pelos romanos foram 
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invadidas por povos inimigos, chamados “bárbaros” porque não falavam latim, o 

que contribuiu para aumentar a fragmentação da língua latina.  

Segundo Cardoso (1993:9), a partir dessa invasão e do “esfacelamento do 

Império Romano, o latim perdeu a sua unidade como língua, gerando inúmeros 

falares locais, que se desenvolveram em numerosos idiomas” – as chamadas 

línguas românicas, que são o latim transformado no tempo e no espaço – como o 

português, o espanhol, o italiano, o francês, etc.  

Como os romanos conquistaram diversos povos em regiões e em épocas 

diferentes, e como os povos conquistados possuíam falares próprios, o latim deu 

origem a línguas diferentes, mas com semelhanças comuns quanto à origem.  

Após essa fragmentação, a classe culta ainda procurou manter, por muito 

tempo, o uso do latim escrito, como mostra Cardoso (1993:9-10): 

Os tabeliães utilizavam-no até o século XII em documentos 

oficiais, muito embora nesses textos a língua já se mostre 

bastante deteriorada. A Igreja fez do latim a sua língua oficial, 

sendo tal idioma obrigatório, até 1961, tanto na redação de 

documentos eclesiástico como na realização de cultos e 

cerimônias religiosas. A ciência, por sua vez, até o início do 

século XX, viu no latim uma espécie de língua universal, e 
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nessa língua foram escritos inúmeros tratados filosóficos, 

científicos e acadêmicos.    

Burke (1995:53) também mostra que, mesmo depois de sua extinção como 

língua falada, o latim ainda continuou a ser utilizado em alguns locais da Europa, 

tanto na fala como na escrita, já que permaneceu útil, vigoroso de fato, em 

domínios específicos e em determinadas partes da Europa ao longo dos séculos 

XVIII e XIX. 

Essa tentativa de preservação do latim não surtiu efeito, já que ele deixou 

de ser falado.  

Convém aqui acrescentar que, segundo Carvalho e Nascimento (1969:10), 

quanto ao uso, uma língua pode ser: 

a) viva – é a que serve de instrumento diário de comunicação entre 

os indivíduos de uma determinada comunidade; 

b) morta – é a que não é mais falada, mas da qual temos 

conhecimento por meio de documentos escritos; 

c) extinta – é a que desapareceu sem deixar memória documental.    

Com base nessas informações, alguns estudiosos afirmam que o latim é 

uma língua “morta”, pois não é mais falada por uma comunidade lingüística.  
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Em contrapartida, existem estudiosos que concebem o latim como uma 

língua evoluída, transformada no tempo e no espaço. Faria  (1959:110) faz parte 

dessa linha de pensamento: 

O latim, transformado através do tempo e do espaço, longe de se 

ter finado, continua hoje a viver multiplicado e até enriquecido de 

uma dupla vida: vida prolongada nos falares românicos 

hodiernos, e vida eternizada nas obras-primas dos autores 

latinos. Língua de uma grande civilização que assimilou todas as 

civilizações anteriores, em seus textos ela revive e faz reviver 

essas mesmas civilizações que sintetizou. Sob este aspecto o 

latim não é uma língua morta, mas uma língua clássica, e seu 

estudo, de um interesse sempre renovado. 

Em acordo com essa visão, defendemos aqui a utilidade do latim, cujos 

elementos lingüísticos estão presentes em diversas línguas, inclusive no 

português, o que justifica a relevância do tema para o desenvolvimento dos 

estudos lingüísticos.  

Desse modo, a via é de mão dupla: de um lado, o estudo do latim pode ser 

enriquecido pelos aportes da lingüística, em especial da lingüística aplicada ao 

ensino de línguas; de outro, a lingüística, ao se debruçar sobre uma língua com as 

especificidades que caracterizam o latim, tem a possibilidade de enriquecer o 

debate sobre as relações sujeito – linguagem. 
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Para melhor defendermos a realização de uma pesquisa sobre a língua 

latina, desenvolvemos os tópicos que se seguem a este capítulo. 
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III. POR QUE ESTUDAR LATIM HOJE 

A maior importância do latim, no passado, se deu pelo prestígio de Roma. 

 Surgida como uma pequena aldeia, fundada por pastores albanos no centro 

do Lácio, por volta do século VIII a.C., Roma tornou-se a principal cidade de uma 

confederação itálica, a grande metrópole do Mediterrâneo e a capital de um dos 

maiores impérios que a civilização conheceu. Nesse mundo romano, que abrangia 

grande parte da Europa, o norte da África e parte da Ásia ocidental, o latim era a 

língua de comunicação. Nos locais culturalmente menos desenvolvidos, a língua 

de Roma, divulgada por soldados e ensinada nas escolas, foi implantada sem 

muitas dificuldades. Nos lugares mais desenvolvidos culturalmente, não houve, a 

rigor, a latinização. Mesmo assim, sem ser língua “oficial” do Império, o latim foi 

sempre uma espécie de língua comum, cujo papel a Igreja acentuou (Cardoso, 

1993:9).4  

 Na Idade Média e no início dos tempos modernos, o latim foi a língua da 

comunicação universal, da política, da cultura e da ciência. Hoje, a sua maior 

importância se deve principalmente ao legado cultural que é sua vasta e rica 

literatura, a qual nos permite desfrutar de autênticas obras de arte e também 

“estende seu alcance por outras áreas do conhecimento: pela historiografia, pela 

filosofia, pela antropologia, pela teoria literária em todos os seus matizes, pela 

                                                 
4 Para um maior detalhamento deste tópico, consultar Cardoso  (1993:5-10). 
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ciência, pelo teatro” (Cardoso, 1993:10). Logicamente, as obras literárias podem 

ser traduzidas, contudo, muitas vezes a tradução “compromete o que existe de 

genuíno na obra” (idem). 

Outra grande relevância do latim está no interesse lingüístico, pois ele é 

uma das mais antigas línguas indo-européias, cuja apreciação fornece pistas para 

a formulação de indagações sobre o conhecimento de outras línguas, sobretudo 

dos idiomas românicos (português, espanhol, catalão, provençal, francês, italiano, 

sardo, rético, dálmata, romeno), dos quais é língua mãe. Assim, o latim pode 

fornecer “explicações para fenômenos aparentemente inexplicáveis de nosso 

idioma e das línguas irmãs do português” (Cardoso, 1993:10).       

Atualmente, o latim é estudado na Europa, por exemplo, na Alemanha, na 

França, na Bélgica, na Holanda, na Áustria, na Hungria, na Itália, e também nos 

Estados Unidos. Na Escandinávia sempre houve grandes centros de estudos do 

latim. No Japão a língua latina é matéria obrigatória no curso de Letras.  No Brasil, 

o latim só é visto nas universidades, principalmente nos cursos de Letras, em que 

é matéria obrigatória.       

Segundo Azir Oliveira (2000:5), o ensino do latim teve posição de destaque 

na escola brasileira até a década de 50. Fazia parte do ensino dos antigos 1º e 2º 

Graus e dos cursos superiores de Direito, Filosofia e Letras, incluído no programa 

para o vestibular dessas carreiras.  
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O latim, assim como o português e as línguas estrangeiras, era ensinado de 

uma maneira “bastante tradicional, caracterizando-se por uma perspectiva que ia 

do sistema para a língua, ou seja, da gramática para o texto” (idem).  

Na década de 60, iniciou-se um processo de transformação, que se 

aceleraria nas décadas seguintes, o que provocou mudanças significativas 

também no ensino. Uma delas foi a exclusão do latim como matéria obrigatória 

dos ensinos de 1º e 2º Graus (atuais ensinos Fundamental e Médio), por meio da 

reforma do ensino brasileiro (Lei nº 4.024/61), contribuindo para isso o fato de a 

igreja católica, que tinha o latim como língua litúrgica, passar a utilizar o vernáculo 

em suas celebrações. Desse modo, o latim ficou restrito, timidamente, aos cursos 

de Direito, Filosofia e Letras. Após a reforma do ensino superior de 1968, a 

obrigatoriedade ficou resumida ao curso de Letras (idem).  

Um fator decisivo para a quase eliminação dessa língua do ensino brasileiro 

foi “a obsolescência do método de ensino de latim, desvinculado da realidade e 

descomprometido com os avanços metodológicos no ensino de línguas 

estrangeiras” (idem). 

Essa situação continua se agravando, visto que no Brasil não ocorreram 

mudanças significativas nesse campo que alterassem o quadro de desprestígio a 

que foi relegado o latim.  
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Segundo Alzir Oliveira (2000:5), o latim ensinado nos cursos de Letras 

continua a reproduzir os procedimentos enfadonhos e desmotivadores de 

antigamente, que tanto contribuíram para a desvalorização dessa língua. Desse 

modo, o professor de Latim está se tornando uma ‘espécie em extinção’.  

Diante disso, sugerimos aqui um ensino do latim centrado nas propostas 

oferecidas pela lingüística, com base em textos, que não contemple unicamente o 

aspecto estrutural, formal.    

Parte dessa mudança reside na reflexão sobre as finalidades do ensino do 

latim e sobre quais os benefícios que o aprendizado dessa língua pode trazer aos 

estudantes de língua portuguesa. 

Essas reflexões devem ser suscitadas pelo professor assim que o aluno 

começa a ter contato com o latim. Ou seja, ao começar a aprender o latim na 

universidade, deveríamos perguntar: Por que e para que estudar a língua latina? 

Será que o seu estudo tem alguma relevância para os dias de hoje?  

Essas perguntas podem ser respondidas a partir das seguintes reflexões.  

Primeiro, a língua latina é a raiz do português, que tem milhares de palavras 

derivadas de nomes latinos. Estudando latim, o aluno amplia o seu léxico. O latim 

é importante para os médicos, pois a ciência médica contém grande quantidade 

de nomenclatura grega e latina, assim como também a Química, a Geometria, a 
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Filosofia, a Psicologia, a Sociologia, a Biotipologia, a Pediatria, a Microbiologia, 

enfim, todas as ciências naturais.  

Além do mais, há grandes obras escritas em latim, que era usado na lírica e 

na épica, na poesia e na prosa, na ficção e na não-ficção (Burke, 1995:59).  

 Para Queiroz (1976:181), é necessário algum conhecimento de latim, 

principalmente aos que vão dedicar-se ao magistério e ao ensino especializado do 

nosso vernáculo. 

O latim é útil não só aos professores de português, mas também aos 

profissionais que trabalham diretamente com a língua, como jornalistas e 

escritores. Porque o latim predomina na formação de todas as línguas ocidentais e 

o seu estudo fornece elementos valiosos para o mais rápido e seguro 

conhecimento dessas mesmas línguas, além de ser “a base para o melhor e mais 

proveitoso estudo de uma outra língua, estrangeira ou nacional” (Faria, 1959:105-

106). 

Para o filólogo A. Meillet (apud Faria, 1959:112), um dos grandes valores do 

latim é o seu prolongamento nas línguas românicas modernas, que são o latim 

transformado no tempo e no espaço.  
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O latim também é fonte de cultura, por isso poderá oportunizar a formação 

cultural do aluno, “se os professores não tornarem a aula exclusivamente uma 

estéril memorização gramatical” (Faria, 1959:107).  

A língua latina está ligada à cultura clássica, com uma vasta literatura, já 

que foi usada “não só pelos grandes clássicos do período áureo da literatura dos 

romanos, como também de todos os períodos anteriores e posteriores” (Faria, 

1959:127). Ela foi, durante muitos séculos, língua de cultura. Dante escreveu em 

latim (De Vulgari Eloquentia e outras); Petrarca, poeta italiano, escreveu poemas 

em latim; grandes obras científicas de Kepler, Newton (e algumas de Galileu), de 

Lineu, do filósofo Spinoza, de Francis Bacon, estão todas escritas em latim. Fora 

isso, o latim ainda permanece em obras que nem foram escritas nesta língua, 

como afirma Ribeiro (2001):    

A própria poesia italiana, pelo menos em Leopardi e ainda 

outros mais, é tão plena de expressões recolhidas no latim, de 

ecos da poesia latina, que dificilmente pode ser compreendida 

inteiramente por quem não saiba a língua de Cícero. 

Existem mais valores culturais legados pelos romanos, como o teatro, as 

obras arquitetônicas do Arco do Triunfo, as obras de engenharia, com belíssimos 

aquedutos, pontes e encanamentos, o Direito Romano, o nosso alfabeto, entre 

outros. 
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Tendo em vista a importância do latim e as modificações que ocorreram no 

ensino das línguas modernas, é necessário que haja uma mudança também no 

ensino das chamadas línguas clássicas, das quais o latim faz parte.  

Temos consciência de que o fato de o latim ser uma língua clássica, 

“morta”, de uso restrito, faz com que os princípios da lingüística aplicada não 

possam ser transpostos diretamente para a sala de aula.  Ou seja, a transposição 

não é direta, já que o latim, como língua falada, se manifesta restritamente em 

alguns rituais da igreja católica e em alguns cânticos.  Em virtude disso, deve-se 

dar ênfase ao trabalho com o texto, contemplando compreensão, interpretação e 

análise formal. É bom lembrar que até modernamente o latim é usado na escrita, 

como é visto em alguns trechos do livro O nome da rosa, do escritor italiano 

Umberto Eco. 

Essa mudança não é simples. Uma proposta de ensino de latim centrado na 

lingüística implica primeiramente uma reflexão sobre a concepção de linguagem 

do professor de língua, e a possível modificação dela, como mostraremos a 

seguir. 
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IV. LINGÜÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUAS 

  

A lingüística no curso de Letras é necessária, pois fornece as bases 

científicas para o estudo da linguagem, possibilitando ao professor de língua 

materna ou estrangeira  “levantar hipóteses intuitivas, dar a essas hipóteses uma 

formulação exata, inferir suas conseqüências e confrontá-las com os fatos, para 

confirmação sempre provisória ou uma refutação”. Ou seja, ele adotará em 

relação aos fatos a mesma atitude do cientista natural (Ilari, 1986:11).   

 Desse modo, ainda segundo Ilari (1996:12), a lingüística tem um potencial 

formativo muito grande, pois: 

(a) introduz na formação do professor de Letras um elemento de 

participação ativa na análise da língua, que o habilitará a reagir de 

maneira crítica às opiniões correntes e lhe permitirá, em sua vida 

profissional, avaliar com independência os recursos didáticos 

disponíveis, as observações e as dificuldades de seus alunos;  

(b) amplia as perspectivas a partir das quais a estrutura da língua 

pode ser observada; multiplica os horizontes do que pode 

considerar curiosidade legítima acerca da língua e da competência 

para comunicar;  
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(c) proporciona-lhe uma vivência do método próprio das ciências 

naturais, envolvendo momentos de intuição e momentos de 

formalismo; empenhando-o a formular e avaliar outras hipóteses. A 

conseqüência previsível é a maior abertura para outras áreas e 

menor dogmatismo. 

 Essa é uma visão interacionista, que se opõe à visão estruturalista, na qual 

se baseia o ensino tradicional de línguas.  

Como exemplo de uma abordagem estruturalista no processo de ensino-

aprendizagem de línguas podemos citar a aula de leitura “reduzida, quase sem 

exceções, à manipulação mecanicista de seqüências discretas de sentenças, não 

havendo preocupação pela depreensão do significado global do texto” (Kleiman, 

1989:18). 

Essa abordagem do texto é apenas um exemplo de uma atitude 

generalizada do professor diante da “linguagem escrita: a linguagem perde a sua 

natureza de ação entre interlocutores e passa a ser objeto de manipulação e 

transformação estrutural”. O texto escrito não se constitui no meio que serve de 

interação entre autor e leitor (idem). Além disso, em uma perspectiva social, o 

papel do interlocutor se esvazia   toda vez que o leitor aceita o texto como objeto 

acabado, sempre que não exerce seu direito de interlocução, privilegiando com 

isso o autor do processo (ibidem, p. 39). 
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Segundo Cavalcanti (1989:45), a interação leitor-texto tem por base não 

apenas a competência comunicativa dos leitores, mas também seus sistemas de 

crenças, que influenciam e são influenciados por variáveis de desempenho. Sendo 

sistemas de crenças entendidos como sistemas de valores, visto que crenças 

estão subjacentes a valores pessoais. 

É bom lembrar que muitos professores de língua declaram que adotam 

enfoques interacionistas para o ensino, porém “a explicitação dos fundamentos 

lingüísticos, sociais, pedagógicos desses enfoques é muitas vezes tarefa que o 

professor parece não exercer” (idem).  

Talvez esses professores não saibam que os enfoques que partem do 

princípio de que linguagem é interação trazem resultados positivos, defensáveis. 

Por isso, é importante complementar a formação do professor para ele 

compreender os fundamentos teóricos de uma proposta nessa linha, tomar 

decisões com base  na avaliação de um problema ou situação, tornando-se um 

professor gerador e irradiador de mudanças (idem). 

 Para que essa abertura ocorra, o professor de línguas deve, primeiramente, 

pensar sobre as concepções de linguagem que permeiam o ensino de línguas, 

passando a conceber a linguagem como interação, como detalharemos adiante.       
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4.1 Concepções de linguagem e ensino de línguas  

Uma questão importante para o ensino, quer seja de língua materna ou 

não, é a maneira como o professor concebe a linguagem, já que, segundo 

Travaglia (1996:21), o modo como se concebe a natureza fundamental da língua 

altera bastante quando se estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino.  

Para Travaglia, a concepção de linguagem modifica sobremaneira a postura 

que se tem relativamente à educação. Ou seja, dependendo de como concebe a 

linguagem, o professor pode contribuir para o sucesso ou o fracasso dos seus 

alunos.  

Infelizmente, menos em relação à língua portuguesa e mais em relação à 

língua latina, verificamos um distanciamento entre os mais recentes postulados da 

lingüística e os métodos, materiais didáticos e sistema de avaliação efetivamente 

usados nas aulas de língua. Em outras palavras, o desempenho dos estudantes 

de latim não se assemelha hoje ao desempenho dos estudantes de português, 

embora ambos apresentem problemas relativos ao alcance dos objetivos traçados 

nos cursos dos quais participam.  

Geraldi (1997) afirma que o fraco desempenho lingüístico apresentado pela 

maioria dos estudantes com relação ao português falado e escrito é conseqüência 

do modo como o ensino de língua portuguesa vem sendo praticado. A base desse 
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entrave está na maneira como o professor concebe a linguagem e a língua, já que 

a prática pedagógica é reflexo dessa concepção.  

De acordo com Geraldi (1997), fundamentalmente, existem três concepções 

de linguagem, as quais correspondem, respectivamente, às três grandes correntes 

de estudos lingüísticos – a gramática tradicional, o estruturalismo e a lingüística da 

enunciação: 

a) linguagem como expressão do pensamento – segundo a qual as 

pessoas que não conseguem se expressar não pensam; 

b) linguagem como código, estrutura, mero instrumento de 

comunicação; 

c) linguagem como forma de (inter)ação – a qual vê a linguagem 

como lugar de interação humana. 

Segundo Koch (2002:13-15), a concepção de sujeito varia de acordo com a 

concepção de língua. Desse modo, à concepção de língua como expressão do 

pensamento corresponde à de sujeito psicológico, individual. O sujeito é visto 

como um ego que constrói uma representação mental e deseja que ela seja 

“captada” pelo interlocutor da maneira como foi mentalizada. À concepção de 

língua como estrutura corresponde à de um sujeito determinado: a explicação para 

qualquer fenômeno e para qualquer comportamento individual reside na 

consideração do sistema, quer lingüístico, quer social. À concepção de língua 
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como lugar de interação corresponde à noção de sujeito como entidade 

psicossocial, ativo, interativo, (re)produzindo o social, já que participa ativamente 

da definição da situação na qual se acha engajado, sendo ator na atualização das 

imagens e das representações sem as quais a comunicação não poderia existir.         

Vejamos essas três teorias na prática. Se o professor entende a linguagem 

como expressão do pensamento ou como instrumento de comunicação, 

certamente difunde em sala de aula a noção de língua estática, acabada e 

homogênea.  

Como conseqüência disso, as aulas desse professor serão cansativas, já 

que a língua é vista como um jogo, cheio de regras; e os alunos aprendem 

“metalinguagem de análise da língua, com alguns exercícios”, como meros 

personagens de uma competição de erros x acertos e como se todos falassem de 

acordo com a gramática normativa, quer dizer, como se não houvesse variações 

lingüísticas. Esse professor se limita a corrigir os “erros” gramaticais dos alunos, 

deixando de lado a importância da língua em uso, valorizando apenas a gramática 

padrão, difundindo-a como o modelo para se falar bem. Seguindo essa concepção 

de linguagem, o professor acaba deixando seus alunos com “medo” da língua.  

 Por outro lado, se o professor entende a linguagem como lugar de 

interação, faz com que os alunos percebam que a língua é heterogênea, dinâmica 

e mutável. Com essa outra visão de língua, os professores terão a possibilidade 
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de refletir sobre ela e entender que a linguagem não serve apenas para expressar 

pensamentos, mas serve também para interagir, persuadir, enfim, atuar sobre o 

outro. 

Nas aulas de um professor que vê a linguagem como interação, os alunos 

aprendem a gramática com o uso, mediante leitura, compreensão e interpretação 

de textos de diversos gêneros, tendo condições de  “dominar as habilidades de 

uso da língua em situações concretas de interação, entendendo e produzindo 

enunciados, percebendo as diferenças entre uma forma de expressão e outra”, o 

que é muito mais interessante e proveitoso (Geraldi, 1997).  

Concebendo a linguagem como fruto do coletivo, o professor poderá 

explorar as variedades lingüísticas, a fim de desfazer a visão preconceituosa de 

que apenas a variedade “padrão” é “correta” e “bonita”, mostrando que as outras 

variedades, consideradas “não-cultas”, são lingüisticamente válidas e que o 

“padrão” precisa ser aprendido como uma forma a mais de interação.  

É assumindo uma postura crítica com relação ao ensino de língua, 

mudando a concepção de linguagem e, conseqüentemente, o fazer pedagógico 

que o professor terá condições para começar a modificar as falhas existentes no 

ensino do latim. Para isso, ele precisa refletir sobre sua prática, pois a “reflexão, 

ainda que assistemática, ilumina toda a atuação do professor em sala de aula” 

(Geraldi, 1997). 
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Geraldi e Travaglia propõem uma nova concepção de linguagem para os 

professores de português. E nós, embasados neles, propomos essa mesma 

concepção de língua aos professores de latim. Devemos esclarecer que não se 

trata de ensinar a falar latim, pois isso não está em consonância com as 

necessidades do aluno.    

Um professor de latim que concebe a língua como lugar de interação não 

vai se dedicar somente ao estudo e à análise das estruturas lingüísticas nem vai 

exigir que o aluno decore todas as declinações e pronuncie as palavras “correto”, 

pois o aluno não precisa falar latim. Também não vai ensinar a língua com frases 

descontextualizadas.  

Ele dará, sim, ênfase a fatos relevantes, como a comparação constante 

entre as formas latinas e as portuguesas, a leitura, compreensão e interpretação 

de textos originais e a divulgação da cultura românica, como formas de construção 

de sentido para a realidade circundante.  

Poderá pedir aos alunos que eles identifiquem nos textos lidos fatos 

ocorridos com povos antigos que podem ser interpretados como atuais, como 

inveja, guerras, ciúme, vingança, etc. Enfim, procurará aguçar o espírito crítico e 

observador do aluno, já que formar cidadãos pensantes, transformadores da 

realidade, sujeitos constituídos pela linguagem, sujeitos que participam ativamente 

das práticas sociais que historicamente criaram, deve ser o principal objetivo do 
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professor de língua (e, por que não, de todos os professores), independentemente 

de ensinar a língua vernácula ou uma estrangeira.    

            

4.2 A base para o Ensino do Latim Deve Ser o Texto 

A lingüística textual tem se desenvolvido bastante, nos últimos 40 anos, com 

o objetivo de “tomar como unidade básica, como objeto particular de investigação, 

não mais a palavra ou a frase, mas sim o texto, por serem os textos a forma 

específica de manifestação da linguagem” (Fávero e Koch, 1998:11).  

Segundo Koch (2002:16), o conceito de texto depende das concepções que 

se tem de língua e de sujeito.  

Para a concepção de língua como expressão do pensamento e de sujeito 

individual, o texto é um produto – lógico – do pensamento do autor, cabendo ao 

leitor/ouvinte apenas “captar” essa representação mental, exercendo um papel 

essencialmente passivo. Já segundo a concepção de língua como estrutura e de 

sujeito (pre)determinado, o texto é um simples produto da codificação de um 

emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, que para isso só precisa ter 

conhecimento do código, pois o texto é totalmente explícito. Na concepção de 

língua como interação (dialógica), o texto é considerado o próprio lugar da 

interação e os interlocutores, sujeitos ativos que, dialogicamente, nele se 

constroem e são construídos.  Segundo esta concepção, existe no texto lugar para 
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elementos implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis quando se 

tem, como pano de fundo, o contexto sociocognitivo dos participantes da interação 

(Koch, 2002:16-17). 

Quando se adota uma concepção de língua, sujeito e texto como interação, a 

compreensão deixa de ser entendida como simples “captação” de uma 

representação mental ou como decodificação de mensagem resultante de uma 

codificação de um emissor. É vista como uma atividade interativa muito complexa 

de produção de sentidos, realizada com base nos elementos lingüísticos 

presentes na superfície textual e na forma de organização deste, solicitando a 

mobilização de um conjunto amplo de saberes e a reconstrução deste no interior 

do evento comunicativo. Desse modo, o sentido de um texto é construído na 

interação texto-sujeitos  e não como algo que preexista a essa interação. A 

coerência também deixa de ser vista como mera propriedade ou qualidade do 

texto, passando a dizer respeito ao modo como os elementos presentes na 

superfície textual, somados a todos os elementos do contexto sociocognitivo 

mobilizados na interlocução, vêm constituir uma configuração veiculadora de 

sentidos (Koch, 2002:17).     

Portanto, entendemos texto como uma unidade em uso, não uma unidade 

gramatical, como uma frase ou uma sentença, não sendo definido por sua 

extensão. “Um texto é, melhor dizendo, uma unidade semântica, não uma unidade 

de forma e sim de sentido” (Halliday  e Hasan, apud Marcuschi, 1983:9). 
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Marcuschi (1983:01) afirma que o texto “é uma unidade lingüística 

hierarquicamente superior à frase”, por  isso, “a gramática da frase não dá conta” 

dele.  Segundo os PCN (1998:21), o texto é “uma seqüência verbal constituída por 

um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão e da coerência”.  

Tendo consciência da importância de o estudo de língua ser realizado de 

forma contextualizada, a lingüística textual surgiu defendendo o ensino de línguas 

com base em textos. Desse modo, os lingüistas desenvolveram gramáticas 

textuais por diversos motivos: as gramáticas de frase (estruturais) deixavam 

lacunas no tratamento de fenômenos como “a correferência, a pronominalização, 

a seleção dos artigos (definido e indefinido), a ordem das palavras no enunciado, 

a relação tópico-comentário, a entoação, as relações entre sentenças não ligadas 

por conjunções, a concordância dos tempos verbais”, além de outros que só 

podem ser devidamente explicados no texto ou, então, com referência a um 

contexto situacional (Fávero e Koch, 1998:12) .    

Fávero e Koch (1998:17) lembram que uma gramática textual não é um tipo 

específico de gramática, como a estrutural, a gerativo-transformacional ou a 

funcional. A gramática textual se define pelo tipo de objeto que propõe descrever 

de maneira explícita – o texto ou o discurso. 

Segundo Dressler (apud Fávero e Koch, 1998:12-13), várias partes da 

morfologia, da fonologia e da lexicologia são excluídas pela gramática da frase. 
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Em contrapartida, são poucos os problemas da gramática que não têm alguma 

relação com uma lingüística de texto. Para esse autor, a lingüística textual 

abrange diversas manifestações: cabe à semântica do texto explicitar o que se 

deve entender por significação de um texto e como ela se constitui; é tarefa da 

pragmática do texto dizer qual é a função de um texto no contexto 

(extralingüístico); a sintaxe do texto tem por encargo verificar como vem expressa 

sintaticamente a significação de um texto e pode expressar o que está à sua volta.  

Por esses motivos, propomos aqui o ensino do latim baseado em textos, 

sabendo que a metodologia de ensino dessa língua ainda hoje está situada 

hegemonicamente nos estudos que privilegiam os níveis morfológico e sintático, 

ou seja, o nível básico privilegiado é sempre intrafrástico. 

Isso pode ser verificado nas gramáticas de língua latina, que raramente usam 

textos, mas fragmentos textuais e frases feitas. Seguindo esse modelo, a maioria 

dos professores ensina latim com o objetivo de fazer o aluno decorar declinações 

e tempos verbais. Quando usam texto, este aparece desprovido de seu contexto e 

distante dos preceitos da lingüística textual.  

Essa  prática considera os aspectos estruturais do texto como entidades 

discretas que têm significados e função independentes do contexto em que se 

inserem. Uma versão dela, revelada na leitura gramatical, é aquela em que o 
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professor utiliza o texto para desenvolver uma série de atividades gramaticais, 

analisando, para isso, a língua como: 

Conjunto de classes e funções gramaticais, frases e orações. Os livros 

didáticos estão cheios de exemplos em que o texto é apenas pretexto 

para o ensino de regras sintáticas, isto é, procurar adjetivos, sujeitos ou 

frases exclamativas (Kleiman, 1993:17).  

Sabemos que ensinar qualquer língua sem texto dificulta a formação de um 

cidadão crítico, transformador da realidade que o cerca. Contudo, o texto não 

pode servir como pretexto para o ensino da gramática, nem pode vir fragmentado, 

descontextualizado, visto que a comunicação humana por meio “da linguagem não 

se dá no abstrato nem de forma unívoca, mas em situações reais de fala e sempre 

sujeita a variações” (Marcuschi, s.d.:37). Linguagem é, pois, “criação de sentido, 

encarnação de significação e, como tal, ela dá origem à comunicação” (Geraldi, 

1999:23).  

Em toda circunstância de interlocução, o discurso ocorre lingüisticamente 

por meio de textos. E estes devem ter coesão e coerência, “dois fatores 

importantes da textualidade” (Fávero, 1998:8). A coesão se manifesta no nível 

microtextual e “refere-se aos modos como os componentes do universo textual, 

isto é, as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligados entre si dentro de uma 

seqüência”. Já a coerência se manifesta em sua maior parte no nível macrotextual 

e “refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, os 
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conceitos e as relações subjacentes ao texto de superfície, se unem numa 

configuração, de maneira reciprocamente acessível e relevante”. Desse modo, a 

coerência resulta “de processos cognitivos operantes entre os usuários”, não 

sendo “mero traço dos textos” (ibidem, p.10).  

Vale ressaltar que o texto é pensado não como a seqüência ou a soma de 

significados localizados, mas como um todo estruturado cuja significação e 

coerência se fazem no plano global (Azeredo, 2000:36). Por isso, não se deve 

ensinar língua mediante frases descontextualizadas, nem utilizar o texto apenas 

com o objetivo de ensinar gramática, fazer o aluno decorar regras. Deve-se 

valorizar sobretudo a análise do texto, em resumo, explorando-o mais na sala de 

aula.  

Quanto ao ensino do latim, podemos afirmar que, de forma hegemônica, ele 

não está alicerçado no texto,  isto é, vem se concretizando basicamente à luz da 

gramática tradicional.  

Cabe aqui dizer que o ensino baseado nessa gramática enfatiza um 

conjunto de regras referente à estrutura gramatical, que são ensinadas aos alunos 

mediante uma prática que não se adapta aos objetivos reais do ensino de língua, 

visto que fragmenta o saber, porque as regras gramaticais passam a ser o 

conteúdo básico do ensino, esquecendo-se das habilidades de leitura e escrita. 
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Essa forma de ensino de língua é falha, pois não se pode, à luz de metalinguagem 

técnica, levar o aluno a adquirir conhecimento significativo.  

Aprender uma língua não se restringe a decorar regras gramaticais, ainda 

mais quando essas são ensinadas de forma descontextualizada. Aprender uma 

língua é conhecer o mundo, como afirma Suassuna (1999:129): 

No que diz respeito à pedagogia da língua, mais especificamente, 

o objetivo primeiro seria ampliar as formas de inter-ação através 

da linguagem. Inter supõe social, histórico, dialógico. Ação supõe 

postura inquieta diante do mundo. Nessa perspectiva, a 

concepção de linguagem como prática histórica e intersubjetiva 

se transpõe para a sala de aula, determinando que a ação 

pedagógica seja, acima de tudo, uma interlocução. 

  

Verificamos, portanto, que hoje não é mais coerente ensinar o  latim de 

modo desarticulado, basicamente centrado no estudo das estruturas gramaticais e 

de forma descontextualizada. Com numerosas pesquisas feitas no interior da 

lingüística, nos últimos 40 anos, em especial, é necessário mudar o quadro 

anteriormente traçado, pois no momento em que se enfatizam regras gramaticais 

questões mais importantes do ensino de latim são deixadas de lado.  
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Segundo Marcuschi (s.d.:33), hoje é consenso entre lingüistas teóricos e 

aplicados que o ensino de língua possa se dar por meio de textos, por várias 

razões: 

1. não há limite inferior ou superior na utilização do texto para 

explorar qualquer tipo de fenômeno lingüístico ou manifestação de 

uso da língua; 

2. o texto introduz o aluno na percepção e análise de fatos 

lingüísticos em situações de uso e não em unidades isoladas, 

solicitando mais do que os conhecimentos da língua; 

3. O texto permite ao aluno se expressar na forma escrita sem ter 

que abandonar a fala, conscientizando-o das semelhanças e 

diferenças entre a fala e a escrita. 

 Marcuschi (ibidem, p. 34) afirma que a dificuldade no emprego do texto 

como base para o ensino de língua não reside na aceitação da proposta, mas no 

modo como isso é posto em prática. E mostra que, partindo do texto, pode-se 

trabalhar: 

a) grafia, pontuação e paragrafação; 

b) fonologia, morfologia e sintaxe (categorias gramaticais, padrões e 

estruturas de frase); 

c) organização do léxico (exploração do vocabulário); 



 50

d) funcionamento dos processos semânticos da língua; 

e) funcionamento pragmático da língua (problemas de contextualização, 

organização das intenções, atos de fala); 

f) treinamento de raciocínio (conectivos lógicos, pressuposição, 

funcionamento retórico); 

g) coesão e coerência textuais (organização tópica, seqüenciação temática e 

atividades cognitivas); 

h) aspectos estilísticos (metáforas, imagens, registros); 

i) estratégias de transformação (fenômenos de reescrita, tais como paráfrase, 

substituição, ampliação e redução); 

j) caracterização de tipos de texto; 

k) identificação de variedades lingüísticas (sociodialetais ou dialetais); 

l) relações entre as modalidades da língua falada e escrita; 

m) questões de história da língua. 

 

Além desses aspectos, ainda há muitos outros, porém, segundo Marcuschi 

(idem), esses que foram apontados já revelam a potencialidade do ensino 

centrado no texto. 
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Por tudo isso, reforçamos a necessidade  de o latim ser ensinado com base 

em textos originais, não com frases feitas, criadas pelo professor com o fim de 

fazer o aluno decorar declinações e tempos verbais. É preciso que se valorize o 

texto como um todo, verificando e tentando compreender as intenções de quem o 

escreveu, os modos como eles significam, os efeitos de sentido de uma escolha 

lingüística, o papel ativo do leitor, etc. 

É necessário que, assim como deve ser no ensino de línguas vivas, os 

alunos conheçam as várias expressões da língua, que, no caso do latim, são 

exclusivas da modalidade escrita.  Dessa maneira, eles interagem com o texto, 

provando que a leitura é um processo feito de múltiplos processos, que ocorrem 

tanto simultânea como seqüencialmente  e incluem desde habilidades de baixo 

nível, executadas de modo automático na leitura proficiente, até estratégias de alto 

nível, executadas de modo consciente (Leffa, 1996:18).          

Para Kleiman (1993:10-12), a leitura é uma prática social que remete a 

outros textos e a outras leituras. Ou seja, quando lemos um texto, acionamos 

“todo o nosso sistema de valores, crenças e atitudes que refletem o grupo social 

em que se deu nossa sociabilização primária, isto é, o grupo social em que fomos 

criados”.  A leitura é um processo psicológico em que o leitor utiliza muitas 

estratégias baseadas no seu conhecimento lingüístico, sociocultural, 

enciclopédico:  
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Essa utilização requer a mobilização e a interação de diversos níveis de 

conhecimento, o que exige operações de ordem superior, inacessíveis à 

observação e demonstração, como a inferência, a evocação, a analogia, 

a síntese e a análise (idem). 

 

Já Maria Helena Martins (1982) define leitura como “um processo de 

compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de 

que linguagem”.  

Os argumentos acima nos levam a crer que, assim como acontece com o 

ensino do português, ensinar latim partindo de textos é necessário e urgente, já 

que, como afirma J. Marouzeau (apud Faria, 1959:177), não podemos permanecer 

presos ao passado, os estudos latinos também devem ser renovados.  

Nessa renovação, a compreensão/interpretação de textos, notadamente na 

modalidade escrita da linguagem, merece lugar de destaque. Falamos em 

compreensão/interpretação de textos escritos porque fundamentalmente é este 

tipo de texto a que temos acesso em latim. 

Na compreensão, analisa-se o que realmente está escrito, ou seja, coletam-

se dados do texto; na interpretação, infere-se o que está escrito.  

O professor deve, pois, trabalhar o texto visando à compreensão e à 

interpretação por parte do aluno, já que essas questões são importantes.  
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Segundo Orlandi (1988:73), na interpretação, o intérprete formula apenas 

o(s) sentido(s) constituído(s) (o repetível), estando ele (leitor) afetado tanto pela 

ilusão que produz a eficácia do assujeitamento quanto pela que institui a 

estabilidade referencial, de que resulta a impressão de que há uma relação direta 

entre o texto e o que ele significa.  

Já na compreensão, é preciso ir ao contexto de situação (imediato e 

histórico). Ter acesso à compreensão é atingir (desconstruir) a relação 

enunciação/enunciado, formulação/constituição do sentido. O sujeito que produz 

uma leitura a partir de sua posição interpreta. O sujeito-leitor que se relaciona 

criticamente com sua posição, que a problematiza, explicitando as condições de 

produção da sua leitura, compreende (ibidem, 74).  

A compreensão supõe, portanto, uma relação com a cultura, com a história, 

com o social e com a linguagem.  

Para Orlandi (1988:73), que parte da perspectiva de Halliday, chegando ao 

discursivo, a compreensão é do nível da consistência de registro, ou seja, da 

coerência externa. Desse modo, existem: 

a) o inteligível: ao que se atribui sentido atomizadamente 

(codificação);  



 54

b) o interpretável: ao que se atribui sentido, levando-se em conta o 

co-texto lingüístico (coesão);  

c) o compreensível: é a atribuição de sentidos, considerando o 

processo de significação no contexto de situação, colocando-se em 

relação enunciado/enunciação.  

 

Indo além do proposto por Halliday, Orlandi (idem) afirma que a 

compreensão, assim caracterizada, se instaura no reconhecimento de que o 

sentido é sócio-historicamente determinado e está ligado à forma-sujeito, que se 

constitui pela sua relação com a formação discursiva. Compreender “é saber que 

o sentido poderia ser outro”.  

 

Segundo Kleiman (1993:52), em uma perspectiva cognitivista, o leitor 

proficiente faz prognósticos baseados no seu conhecimento de mundo. Por isso, 

na aula de leitura, o professor pode criar condições para o aluno fazer predições, 

permitindo a este utilizar o próprio conhecimento, suprindo eventuais problemas 

de leitura do aluno, “construindo  suportes para o enriquecimento dessas 

predições e mobilizando seu maior conhecimento sobre o assunto”.  

Na leitura, o processamento textual, de acordo com o ponto de vista por nós 

adotado, realiza-se mediante o uso de estratégias de ordem sociocognitiva, 
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segundo Van Dijk & Kintsch (apud Koch, 2002:45-46), estratégias do tipo 

procedural, ou seja, estratégias de uso dos vários tipos de conhecimento que 

temos armazenados na memória.  

Ainda de acordo com esses autores, quando lemos ou ouvimos um texto, 

construímos, na memória episódica, uma representação textual (RT), definida em 

termos de conceitos e proposições. Adicionalmente a essa representação mental 

do texto, construímos um modelo episódico ou de situação (MS) sobre o qual o 

texto versa. Para isso, temos que ativar na memória nossos modelos de situações 

similares, que constituem o registro cognitivo de nossas experiências, mediatas ou 

imediatas, isto é, contêm os acontecimentos, ações, pessoas, enfim, todos os 

elementos da situação a que o texto se refere (ibidem, p. 47-48).  

Em vista disso, uma teoria sociocognitiva da compreensão não pode 

abstrair a noção de modelo de situação (ou modelo episódico). Os textos são 

coerentes em relação ao(s) modelo(s): se os usuários forem capazes de construir 

ou recuperar na memória um modelo satisfatório, eles dirão que entenderam o 

texto e que o texto é coerente. Compreensão e coerência são, desta forma, 

subjetivas e variáveis. A cada vivência do mesmo tipo de situação – ou a cada 

leitura/conversa sobre ela – nossos modelos são atualizados e/ou reformulados, o 

que vai implicar o crescimento de nosso conhecimento episódico (ibidem, p. 48).  
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Segundo Koch (2002:48-49), para o processamento textual, concorrem três 

grandes sistemas de conhecimento: o lingüístico, o enciclopédico e o interacional.  

O conhecimento lingüístico compreende o conhecimento gramatical e o 

lexical, sendo o responsável pela articulação som-sentido. Ele é o responsável 

pela organização do material lingüístico na superfície textual, pelo uso dos meios 

coesivos que a língua nos põe à disposição para efetuar a remissão ou a 

seqüenciação textual, pela seleção lexical adequada ao tema e/ou aos modelos 

cognitivos ativados, entre outros.  

O conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo é o que se 

encontra armazenado na memória de longo termo, também denominada 

semântica ou social.  

O conhecimento sociointeracional é o conhecimento sobre as formas de 

inter-ação por meio da linguagem. Engloba os conhecimentos do tipo (a) 

ilocucional, (b) comunicacional, (c) metacomunicativo e (d) superestrutural.  

a) o conhecimento ilocucional permite reconhecer os objetivos ou propósitos que 

um falante, em determinada situação de interação, pretende atingir;   

b) o conhecimento comunicacional é aquele que diz respeito às normas gerais da 

comunicação humana, à quantidade de informação necessária numa situação 

concreta para que o parceiro seja capaz de reconstruir o objetivo do produtor do 
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texto; à seleção da variante lingüística adequada a cada situação de interação e à 

adequação dos tipos de texto às situações comunicativas;  

c) o conhecimento metacomunicativo permite ao produtor do texto evitar 

perturbações previsíveis na comunicação ou sanar conflitos efetivamente 

ocorridos por meio da introdução, no texto, de sinais de articulação ou apoios 

textuais, e pela realização de atividades específicas de formulação ou construção 

textual. Trata-se do conhecimento sobre os vários tipos de ações lingüísticas que, 

de certa forma, permitem ao locutor assegurar a compreensão do texto e 

conseguir a aceitação, pelo parceiro, dos objetivos com que é produzido, 

monitorando com elas o fluxo verbal;  

d) o conhecimento superestrutural, isto é, sobre gêneros textuais, permite 

reconhecer textos como exemplares adequados aos diversos eventos da vida 

social; envolve, também, conhecimentos sobre as macrocategorias ou unidades 

globais que distinguem os vários tipos de textos, sobre a sua ordenação ou 

seqüenciação, bem como sobre a conexão entre objetivos e estruturas textuais 

globais.  

Com base, portanto, na importância dos estudos lingüísticos, quer 

discursivos, quer textuais, é que nos propusemos a descrever, mediante estudo de 

caso, quais seriam os aportes teórico-metodológicos da lingüística contemporânea 

que estariam subsidiando o ensino do latim em cursos de graduação em Letras. 
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A metodologia empregada na coleta dos dados desse estudo de caso será 

apresentada no próximo capítulo.  
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V. METODOLOGIA  

 

Para observar as aulas de latim, escolhemos duas faculdades particulares, 

estando uma delas localizada no interior de Pernambuco. Não nomearemos as 

faculdades para preservar os professores das duas instituições, visto que, como 

são poucos os professores de latim, o fato de nomeá-las já os identificaria.   

Assistimos às aulas de dois professores de língua latina, durante dois 

meses, no primeiro semestre deste ano, com carga horária de 36 horas-aula em 

cada sala de aula. Observamos os materiais didáticos utilizados, a metodologia 

empregada pelos professores e o sistema de avaliação.  

No fim das observações, aplicamos um questionário (em anexo) para os 

professores e para os seus alunos que aceitaram participar da pesquisa, com o 

objetivo de comparar as representações que esses diferentes grupos haviam 

construído sobre o processo de ensino-aprendizagem experimentado. 

 Procuramos saber se professores e os alunos compreendem a importância 

do estudo da língua e literatura latinas para a formação profissional deles. 

Também pedimos sugestões para modificar o processo de ensino-aprendizagem 

do latim, que estão inseridas no capítulo VII.   
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Visando coletar a opinião de professores e alunos sobre a finalidade do 

aprendizado do latim nos cursos de Letras e buscando pistas sobre a metodologia 

dos professores, elaboramos dois questionários.  

Para os professores, foram feitas as seguintes perguntas: 

 

1) Qual a importância da língua e da literatura latinas para a sua formação 

profissional? 

 

2) A seu ver, o latim deveria voltar a ser ensinado nas escolas de ensinos 

Fundamental e Médio? Justifique. 

 

3) Após ter cursado latim, você percebeu alguma melhora no que tange à 

assimilação da gramática portuguesa ou à compreensão de outras línguas? 

Se houve, situe essa melhora. 

 

4) Você ensina latim fazendo comparações com a língua portuguesa? 

 

5) Quais recursos didáticos você utiliza durante as aulas? 

 

6) Você ensina latim utilizando textos? Em caso afirmativo, que tipo de texto 

você utiliza? 

 

7) Como você avalia seus alunos? 
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8) Você tem alguma sugestão a dar para a modificação do processo de ensino-

aprendizagem do latim? 

 

 No questionário destinado aos alunos, as perguntas constantes, algumas 

idênticas às feitas aos professores, foram estas:  

 

 

1) Qual a importância da língua e da literatura latinas para a sua formação 

profissional? 

 

2) A seu ver, o latim deveria voltar a ser ensinado nas escolas de ensinos 

Fundamental e Médio? Justifique. 

 

3) Você acha, agora que estuda latim na universidade, que se tivesse estudado 

latim antes, por exemplo, no Ensino Fundamental, teria compreendido 

melhor a língua portuguesa? (Sim ou não?) 

 

4) Após ter cursado latim, você percebeu alguma melhora no que tange à 

assimilação da gramática portuguesa ou à compreensão de outras línguas? 

Se houve, situe essa melhora. 

 

5) Seu professor ensina latim fazendo comparações com a língua portuguesa? 
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6) Quais recursos didáticos (materiais) o seu professor de latim utiliza durante 

as aulas? 

 

7) Seu professor ensina latim com textos? Em caso afirmativo, como ele 

trabalha o texto? 

 

8) Como o seu professor de latim avalia você? 

 

9) Você tem alguma sugestão a dar para a modificação do processo de ensino-

aprendizagem do latim? 

 

A princípio, é preciso esclarecer que tivemos muita dificuldade para 

encontrar uma faculdade que aceitasse nos servir de campo de pesquisa. Além de 

o campo ser restrito, visto que o latim só é ensinado no curso de Letras, ouvimos 

muitas respostas negativas: em algumas faculdades, os professores alegavam 

que a nossa presença na sala de aula poderia constranger os alunos, ou que 

estavam sem tempo para nos dar atenção. Apesar dessas respostas, tentamos 

em várias faculdades de Recife, até que conseguimos selecionar duas turmas: 

uma na capital e outra no interior de Pernambuco. Em uma, o professor nos 

aceitou, mas com reservas; em outra, fomos bem-aceitos. A formação desses 
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professores é a seguinte: um é graduado em Letras, já ensina latim há muito 

tempo e está perto de se aposentar; o outro também é graduado em Letras, 

mestre em lingüística e ensina latim há pouco tempo.  Aquele será chamado de  

professor 1 (P1); este,  de professor 2 (P2).  

Como o estudo de caso é um tipo de pesquisa que tem muitas vezes 

caráter exploratório, tomemos essas duas faculdades como representativas do 

que acontece no ensino do latim, fornecendo indícios do modo como os aportes 

teórico-metodológicos da lingüística contemporânea estão sendo difundidos e 

apropriados pelos professores que não estão vinculados a instituições que 

realizam pesquisas básicas ou aplicadas na área da lingüística ou dos processos 

de ensino-aprendizagem. 

Os alunos que responderam ao questionário (em média, 25% de cada 

turma – 13 do P1 e 15 do P2) serão chamados  de A1 a A13, os do P1; e A14 a 

A28, os do P2. 

Após a coleta dos dados, partimos para a análise qualitativa, com a 

finalidade de buscar elementos que respondessem às nossas indagações iniciais. 

Os resultados dessa análise serão apresentados a seguir. 
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VI. RESULTADO DAS OBSERVAÇÕES E ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Durante as observações das aulas do P1, constatamos que, como material 

didático, o professor adotava uma apostila confeccionada por ele, a qual continha 

as declinações e os tempos verbais, com exercício de frases e textos para versão. 

Ele dizia aos alunos que era “muito difícil conseguir materiais para o ensino do 

latim”. As poucas cópias de textos que ele utilizava eram, na maioria das vezes, 

fragmentos de textos escritos, cujas histórias não prendiam a atenção dos alunos. 

Mesmo utilizando texto, o professor só extraía dele questões de gramática e 

tradução. Em nenhum momento ele trabalhou a compreensão ou a interpretação. 

Ou seja, ele aproveitava textos como “pretexto” para ensinar gramática.   

A avaliação foi feita por meio de provas, cujas questões eram de tradução 

de frases do latim para o português. Algumas vezes solicitou trabalhos de 

pesquisa, que só contemplavam a gramática: “quantas são as declinações 

latinas?”; “quais verbos regem o acusativo?”. Ou seja, questões que muitas vezes 

sequer poderiam ser classificadas como pertencentes a uma abordagem 

estruturalista do texto.  

Além disso, raros foram os momentos em que o professor comparou o latim 

com o português; geralmente isso aconteceu quando algum aluno observou e 

comentou a semelhança entre as duas línguas.  
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No fim das observações, pedimos ao P1 que respondesse ao questionário. 

Ele observou as perguntas, mas se recusou a responder, argumentando que 

estava com pressa, e, como as aulas dele já tinham sido observadas, disse-nos 

que já tínhamos aquelas respostas. Contudo, 13 de seus alunos responderam ao 

questionário. 

Para esta análise ficar mais precisa, analisaremos as respostas dos alunos 

não na ordem em que aparecem no questionário, mas por partes. Quer dizer, as 

questões 5, 6, 7 e 8, relativas à metodologia de cada professor, serão vistas 

separadamente, junto do comentário sobre as aulas a que assistimos, a título de 

ilustração; já as questões relacionadas com a importância e a utilidade do latim 

(perguntas 1, 2, 3 e 4) serão mostradas juntas, ou seja, englobando as respostas 

de todos os alunos. As respostas à pergunta 9, como já dissemos, estão inseridas 

no capítulo destinado às sugestões para a melhora do ensino do latim. 

Dos 13 alunos do P1, todos responderam à 5ª pergunta, “seu professor 

ensina latim fazendo comparações com a língua portuguesa?”. A seguir, 

mostramos o resultado: 
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Seu professor ensina latim fazendo comparações com a língua 

portuguesa? 

Número de 
alunos 

Resposta 

7 Não 

5 Poucas vezes 

1 Não me lembro 

 

Verificamos que a prática do P1 não valoriza a comparação do latim com o 

português, já que ele quase nunca coteja as duas línguas, o que também foi 

verificado nas nossas observações. Pela maneira como ele ensina, parece que  o 

ensino do latim não deve estar atrelado a uma relação mais estreita com a língua 

portuguesa. 

Para a 6ª pergunta, “quais recursos didáticos (materiais) o seu professor de 

latim utiliza durante as aulas?”, as respostas foram estas: 
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Quais recursos didáticos (materiais) o seu professor de latim utiliza 

durante as aulas? 

Número de 
alunos 

Resposta 

13 Textos xerocados, apostila, quadro, lápis piloto 

 

Como podemos ver, todos os alunos disseram que o professor utiliza textos 

xerocados, quadro, lápis tipo piloto e apostila. Entre os 13, dois acrescentaram 

que o professor adota a apostila porque “é difícil conseguir material para ensinar 

latim”.  

As respostas para a 7ª pergunta, “seu professor ensina latim com textos? 

Em caso afirmativo, como ele trabalha o texto?”, são as seguintes: 

Seu professor ensina latim com textos? Em caso afirmativo, como 

ele trabalha o texto? 

Número de 
alunos 

Resposta 

10 Às vezes utiliza texto 

3 Não utiliza texto. Exemplifica usando frases. 
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Como vemos nas respostas acima, 10 alunos afirmaram que o professor 

não centra o ensino de latim no trabalho com texto e 3 disseram que ele utiliza 

pequenas frases. Pelo que observamos em sala de aula, o P1 ensina de forma 

descontextualizada, privilegiando a gramática formal. Às vezes faz uso de uma 

série de frases, como se fosse um texto, o que para nós (e talvez para os alunos 

que responderam “não” à pergunta) não passa de frases sem vínculo umas com 

as outras. Desse modo, já se pode afirmar que as modernas perspectivas de 

ensino instrumental de uma língua não integram o trabalho que o P1 realiza em 

sala de aula.  

A seguir, mostraremos um dos poucos trabalhos com texto de autor latino 

realizado pelo P1.  

Em uma aula, o P1 utilizou a fábula de Fedro A raposa e as uvas, mas esta 

serviu somente como pretexto para o ensino de gramática, pois ele não 

contextualizou sócio-historicamente o surgimento das fábulas, não trabalhou a sua 

estrutura textual, nem partiu dos conhecimentos de  mundo e de língua que o 

aluno possui para chegar à compreensão e à interpretação desse gênero textual; 

não trabalhou, portanto, questões de base que levam à compreensão e à 

interpretação.  

O texto é o seguinte: 
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Alta vinea5 

Fame coacta vulpes, alta in vinea uvam appetebat, summis 

saliens viribus. Quam tangere ut non potuit, discedens ait: 

“Nondum matura est; nolo acerbam sumere”. Qui facere quae 

non possunt, verbis elevant, adscribere hoc debebunt exemplum 

sibi.   

 

 

Depois de ler o texto com os alunos, o P1 fez a “tradução”. Em seguida, 

solicitou aos alunos que apontassem a concordância (gênero, caso, número) entre 

substantivos e adjetivos do texto.  

Assim, um texto que poderia ser bem trabalhado do ponto de vista da 

lingüística textual foi utilizado simplesmente para o ensino da análise lingüística, 

“servindo como mero pretexto para se veicular o mesmo ensino tradicional de 

língua” (Carvalho, 2000:77), tendo como parâmetro:  

                                                 
5  Fábula de Fedro. Tradução: Alta vinha, mais conhecida como A raposa e as uvas. “Numa 

parreira frondosa, uma raposa, esfomeada, pulando com todas as forças, tentava pegar uva. Como 

não conseguiu pegá-la, disse, afastando-se: ‘Ainda não está madura, não quero comer (uva) 

azeda’. Aqueles que justificam com palavras o que não podem fazer deverão tomar este exemplo 

para si.”  
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Uma gramática abstrata, (...) fragmentada, ensinada a partir de 

exercícios repetitivos de palavras e frases isoladas, centrada na 

memorização de regras, definições, nomenclaturas e 

classificações. (SILVA; Cinara Santana da; BRANDÃO, Ana 

Carolina Perrusi, in  MORAIS, 1999:121) 

 

Essa maneira de trabalhar o texto, baseada no ensino tradicional, quase 

nada acrescenta ao aluno nem mostra a potencialidade que tem a utilização do 

texto no ensino de língua já amplamente apontada pela lingüística 

contemporânea.  

Essas abordagens são apenas uma instância de uma atitude generalizada 

do professor diante da linguagem escrita: a linguagem perde a sua natureza de 

ação entre interlocutores e passa a ser objeto de manipulação e transformação 

estrutural. O texto escrito não se constitui, então, no meio em que autor e leitor 

interagem, em que o autor constrói um texto, propondo uma leitura, enquanto o 

leitor aceita, refuta, critica,  (Kleiman, 1989:18-19). 

Quanto à 8ª pergunta, “como o seu professor de latim avalia você?”, estas 

são as respostas obtidas: 
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Como o seu professor de latim avalia você? 

Número de 
alunos 

Resposta 

13 Utiliza provas escritas e trabalhos individuais 

 

Todos os alunos foram unânimes: o P1 avalia somente por meio de provas 

e trabalhos, não valorizando as atividades feitas em sala de aula. Nenhum deles 

falou em avaliação contínua, o que comprova nossas observações, mostrando que 

essa não é uma prática utilizada pelo P1.   

O P1 só se diferencia do professor de latim citado na Introdução deste 

trabalho porque solicita dos alunos trabalho de “pesquisa” (as aspas suspendem o 

sentido que a ciência moderna associa a essa palavra). Fora isso, a metodologia é 

a mesma: aulas monótonas, com o professor expondo um conteúdo sem sentido, 

alunos dispersos, sem interesse pela disciplina.  

Passaremos agora à análise das aulas do P2.  

Esse professor também ensina português, por isso resgata as relações 

entre as duas línguas. Mas ainda está preso aos preceitos do ensino tradicional. 

Vejamos de que modo. 



 72

O P2 constantemente faz comparações do latim com o vernáculo. Ele utiliza 

textos, procurando ensinar de forma contextualizada. Todavia, os textos que ele 

utiliza não chamam muito a atenção dos alunos, pecam em relação ao conteúdo, 

pois apresentam histórias banais, feitas apenas com a intenção de trabalhar certos 

aspectos da gramática.  

Verificando a resposta ao questionário, na a 5ª pergunta, os alunos 

responderam o seguinte: 

 Seu professor ensina latim fazendo comparações com a língua 

portuguesa? 

Número de 
alunos 

Resposta 

15 Sim  

 

Como vemos, todos disseram que o P2 ensina o latim comparando este ao 

português, o que é verdade, pois diversas vezes durante as observações 

verificamos que o professor constantemente mostra de que modo o conhecimento 

de que dispomos da língua portuguesa nos ajuda a compreender textos escritos 

em latim. É uma relação estabelecida intuitivamente, já que não observamos uma 

abordagem metódica do texto em leitura com base nas técnicas de ensino de uma 

língua “estrangeira” com objetivos instrumentais, especialmente na área de leitura.    
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Quanto aos recursos didáticos utilizados pelo P2, os alunos responderam o 

seguinte: 

Quais recursos didáticos (materiais) o seu professor de latim utiliza 

durante as aulas? 

Número de 
alunos 

Resposta 

15 Cópia do livro Curso Básico de Latim, 

dicionário, gramática, quadro, lápis 

 

Sobre o livro adotado pelo P2, Curso básico de latim – gradus primus, de 

Paulo Rónai, há uma ressalva a ser feita. Esse livro, que segundo uma aluna é 

maravilhoso, apresenta textos, porém estes não são tirados da literatura latina, 

mas criados com função didática. As histórias não prendem a atenção dos 

alunos,que parecem, de modo intuitivo, perceber a artificialidade desses textos.  

Segundo Otoni (1987:23), o texto fabricado de certo modo oculta o emprego 

efetivo da língua, do discurso: 

Os textos lingüisticamente fabricados, de algum modo, parecem que 

‘higienizam o discurso’, isto é, o discurso passa a ser controlável via léxico 

e sintaxe, enquanto o texto autêntico é cultural por natureza e definição, 

isto é, está comprometido e inserido num discurso efetivo. Pode-se dizer 
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que, por um lado, se as marcas lingüísticas (sintáticas, léxicas, etc.) são 

desconhecidas, por outro, o discurso e certas estratégias de comunicação 

são conhecidas do leitor. Assim, o processo de leitura, de entendimento 

desses resíduos (lingüisticamente desconhecidos) passa a ser um fator 

fundamental no processo de ensino/aprendizagem de língua estrangeira 

[grifos do autor].        

Eis alguns títulos dos microtextos: Duae amicae (duas amigas); Domina et 

serva (patroa e empregada); Vita agricolarum (a vida dos agricultores). Para 

exemplificar melhor, transcreveremos a seguir um texto trabalhado na sala de 

aula, retirado do citado livro didático: 

 

De aranea et musca6 

Aranea supra fenestram habitat. Telam texit et cenam 

exspectat. E via musca parva per fenestram advolat. Dum pulchram 

texturam consederat, subito in telam incidit. Aranea accurrit, 

bestiolam curiosam corript. Propter imprudentiam musca amittit. 

 

                                                 
6 Tradução: Sobre a aranha e a mosca.  A aranha mora sobre a janela. Tece a teia e espera a 

comida. Do lado de fora, uma pequena mosca voa para dentro pela janela. Enquanto examina o 

belo tecido, de repente cai na teia. A aranha corre e agarra o inseto curioso. Por causa da 

imprudência, a mosca perdeu a vida. 
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Depois de ler esse texto, o professor fez a “tradução” com os alunos. Em 

seguida, de acordo com o livro, trabalhou a declinação dos substantivos, os 

gêneros, os adjetivos da 1ª declinação e as preposições. Quando terminou o 

conteúdo de gramática, pediu aos alunos que respondessem ao exercício da 

página seguinte, o qual será transcrito a seguir. 

Exercícios7 

1. Procurar, na lista seguinte, os nomes masculinos: mensa, magistra, 

poeta, serva, agricola, domina, discipula, nauta. 

2. Declinar no singular e no plural: aranea, musca, mala, parva. 

3. Declinar juntas: aranea mala, musca parva. 

4. Copiar a leitura, sublinhando os adjuntos adverbiais formados com o 

auxílio de preposições. 

5. Dizer em latim: Sobre a mesa. Do lado da floresta. Acerca da 

professora e das alunas. Através das janelas. Por causa da vida. 

6. Traduzir por escrito: As meninas freqüentam a escola por causa da 

amizade da professora. Lemos fábulas bonitas acerca dos insetos.    

 

Pela leitura do texto e pelo exercício proposto pelo livro, constatamos que o 

professor utiliza o texto como pretexto para veicular o mesmo ensino tradicional, 

textos sem nenhuma atração para os alunos (todos os textos do livro didático 
                                                 
7 Apud RÓNAI, Paulo. Curso básico de latim – gradus primus. São Paulo: Cultrix, 1998, p. 36.  
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adotado pelo professor estão formulados pelo mesmo princípio), forjados para 

ensinar latim. Sem falar nos exercícios do livro. Afinal, o que procurar nomes 

masculinos, declinar palavras no singular ou no plural, sublinhar adjuntos 

adverbiais formados com o auxílio de preposições, pronunciar em voz alta e 

traduzir fragmentos acrescenta às necessidades de compreensão e interpretação 

de textos em latim? 

Poderíamos mostrar outros exemplos de atividades realizadas em sala de 

aula pelo P1 e pelo P2, porém acreditamos que os já apresentados são suficientes 

para demonstrar a metodologia tradicional desses professores, pois todas as 

outras atividades têm essas mesmas características.   

No que diz respeito ao ensino ser efetivado de forma contextualizada ou 

não (7ª pergunta), as respostas estão no quadro abaixo: 

Seu professor ensina latim com textos? Em caso afirmativo, como 

ele trabalha o texto? 
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Número de 
alunos 

Resposta 

12 Sim. Ele exemplifica assuntos da gramática 

usando textos.  

3 Às vezes utiliza texto. Às vezes exemplifica os 

assuntos usando frases no quadro ou no livro. 

 

Quase todos os alunos disseram que o professor utiliza textos na hora de 

ensinar. Apenas três acrescentaram que o professor às vezes exemplifica os 

conteúdos de gramática com frases. Como já acrescentamos nos comentários da 

questão anterior, os textos não são bem trabalhados, além de ter pouco atrativo 

semântico.   

Sobre o modo como o P2 avalia os alunos, estes deram as seguintes 

respostas: 
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Como o seu professor de latim avalia você? 

Número de 
alunos 

Resposta 

5 Não sabe. O professor ainda não aplicou 

“prova”. 

10 Chamadas ao quadro, trabalho em grupo, 

prova com análise e tradução de texto, 

participação em sala de aula. 

Há um dado importante a acrescentar a essas respostas. Cinco alunos 

responderam que não sabem como o professor avalia. Isso ocorre porque ele 

ensina há pouco tempo naquela faculdade (começou este ano). Os outros 

responderam com base no que o professor diz: ele avalia os alunos considerando 

todas as atividades realizadas por eles.   

Segundo o que observamos e segundo a resposta do P2 ao questionário, 

como recursos de avaliação, ele observa a participação do aluno em sala, utiliza 

provas escritas, exercícios, chamadas ao quadro e trabalhos. O P2 diz que 

aproveita todas as atividades dos alunos, diferentemente do que ocorre com o P1.  

Com base em Luckesi (1984:47), para quem “o atual exercício da avaliação 

escolar está a serviço de uma pedagogia que nada mais é do que uma concepção 
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teórica de educação, que, por sua vez, traduz uma concepção teórica da 

sociedade”, verificamos que, na verdade, o que difere o P1 do P2 é, entre outros 

fatores igualmente importantes, concepção de educação. Ambos a vêem de forma 

diferente, logo, priorizam diferentes recursos de avaliação.  

Contudo, há pontos que aproximam os dois: eles concebem a linguagem 

como algo pronto, acabado, um código, e utilizam o texto como pretexto para 

veicular o mesmo ensino tradicional, que visa antes de tudo à gramática. 

Percebemos que há uma certa combinação entre o conteúdo das aulas dos dois 

professores: o ensino é centrado em regras gramaticais. Isso pode ser explicado 

pelo fato de os programas de latim estarem direcionados para o aspecto 

estrutural, formal, da língua.  

Também devemos salientar que, apesar de o P2 ser mestre em lingüística, 

ele ainda está “preso” à metodologia de ensino tradicional. Sobre isso, ele 

informou que é difícil encontrar orientações para o ensino do latim na lingüística; 

que está procurando mudar a metodologia, buscando não se espelhar no seu 

antigo professor de latim.       

Além das questões relativas à metodologia dos professores, fizemos 

perguntas sobre o latim, direcionadas aos professores e aos alunos (perguntas 1 a 

4), as quais têm como objetivo saber como eles avaliam a utilidade do latim para a 
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vida profissional deles. Acrescentamos também as respostas do P2, único 

professor que respondeu ao questionário.      

Perguntamos aos alunos e aos professores “qual a importância da língua e 

da literatura latinas para a sua formação profissional?” (1ª pergunta). As respostas 

estão no quadro a seguir. 
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Qual a importância da língua e da literatura latinas para a sua 

formação profissional? 

Número de 
alunos 

Resposta 

20 Facilita o aprendizado da língua portuguesa, 

esclarecendo dúvidas sobre ela, facilita a 

compreensão da língua portuguesa, na 

morfologia, na sintaxe, na etimologia.  

3 Ajuda a desenvolver a inteligência, a reflexão. 

1 Conhecimento de grandes nomes da história 

(físicos, matemáticos, químicos). 

3 Ajuda a enriquecer o nosso vocabulário 

e amplia a nossa cultura. 

1 Melhora no entendimento não só do 

português, mas de outras línguas. 

 Dos 28 alunos, 27 responderam à questão, além do P2. Segundo a maioria, 

o latim serve principalmente para ajudar a compreender o português, máxime a 

morfologia, a sintaxe e a etimologia deste.  Outros responderam que o latim ajuda 

a melhorar o raciocínio (o que não encontra comprovação científica); ajuda a 



 82

enriquecer o vocabulário e amplia a cultura; melhora o entendimento de outras 

línguas.  

Sobre isso, o jornalista Hélio Schwartsman diz o seguinte: 

É claro que o conhecimento do latim pode ser útil para a 

compreensão do português. Na verdade, o conhecimento de 

qualquer idioma (...) favorece uma reflexão comparada das 

línguas, o que, por seu turno, tende a enriquecer a expressão 

do vernáculo. O latim teria, é evidente, a vantagem de trazer 

pistas genealógicas sobre alguns elementos morfológicos e 

sintáticos do português. 8  

 

 Passando à segunda pergunta, “a seu ver, o latim deveria voltar a ser 

ensinado nas escolas de Ensinos Fundamental e Médio? Justifique”, observamos 

as seguintes respostas: 

                                                 
8 SCHWARTSMAN, Hélio. Perdendo o latim. Disponível em <www.uol. 

com.br/folha/pensata/schwartsman/20001207>. Acesso em 23/09/2001. 



 83

A seu ver, o latim deveria voltar a ser ensinado nas escolas de 

Ensinos Fundamental e Médio? Justifique.  

Número de 
respondentes 

Resposta 

28 Sim.   

1 Não. É preciso insistir no vocabulário para que 

os alunos aprendam o português. 

 

As justificativas para as respostas positivas são:  o estudo do latim aguçaria 

o poder de raciocínio do estudante, tornando-lhe mais claras e firmes as 

conclusões; evitaria que os alunos de Letras estranhassem o latim ao chegar à 

universidade; questões parecidas inexplicáveis na língua portuguesa ficariam mais 

claras; se começássemos a estudar o latim cedo, refletiríamos melhor sobre a 

língua materna.  

 Vemos que a maioria dos entrevistados afirma que o latim deve voltar a ser 

ensinado nos Ensinos Fundamental e Médio. Contudo, como declara uma aluna, 

se voltar, o latim não deve servir como mais uma matéria de reprovação. Deve, 

sim, ser ensinado com o objetivo de promover a reflexão sobre nossa língua, pois, 

conforme frisa Faria (1958:124), “ao contrário do que entre nós muita gente pensa, 
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é discutível se hoje constitui uma finalidade dos estudos latinos ensinar a falar ou 

mesmo escrever latim”. 

Todavia, não são leis autorizando a volta do ensino do latim aos Ensinos 

Fundamental e Médio que garantirão o sucesso dessa língua. É preciso 

professores bem treinados, o que deveria começar pelo Ensino Superior, pois não 

adianta decretar a volta do latim ao ensino básico, se não temos professores 

suficientes e com uma formação adequada e subsidiada pela lingüística. Melhor 

do que decretos é fazer brotar nos alunos interesse por línguas estrangeiras e, em 

especial, por aquela que guarda uma estreita relação sócio-histórica com o 

português. 

Para a terceira pergunta, “você acha, agora que estuda latim na universidade, 

que se tivesse estudado latim antes, por exemplo, no Ensino Fundamental, teria 

compreendido melhor a língua portuguesa?”, direcionada somente aos alunos, as 

respostas foram: 
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Você acha, agora que estuda latim na universidade, que se tivesse 

estudado latim antes, por exemplo, no Ensino Fundamental, teria 

compreendido melhor a língua portuguesa? 

Número de 
alunos 

Resposta 

27 Sim. 

1 

 

Não. Se os professores de português forem 

competentes, não é necessário. 

 

 Mais uma vez as respostas foram quase todas favoráveis ao latim. Quase 

todos reconhecem a utilidade dele, sempre para um melhor aprendizado do  

português, ratificando a relação de dependência entre as duas línguas.     

Ampliando a questão anterior, na quarta pergunta, procuramos saber dos 

entrevistados se após terem cursado latim eles perceberam alguma melhora no 

que tange à assimilação da gramática portuguesa ou à compreensão de outras 

línguas. As respostas estão a seguir: 
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Após cursar o latim, você percebeu alguma melhora no que tange à 

assimilação da gramática portuguesa ou à compreensão de outras 

línguas? 

Número de 
alunos 

Resposta 

15 Sim. Estou assimilando melhor o português. 

 1 Sim. Estou assimilando melhor o inglês. 

12 Não ajuda muito.  

  

Dos 28 alunos entrevistados, todos responderam a essa pergunta. Quinze 

afirmaram que o latim ajudou na compreensão do português – morfologia, sintaxe, 

vocabulário. Um aluno disse que, conhecendo o latim, passou a compreender 

melhor a língua inglesa.  Entretanto, doze disseram que o latim não ajuda. Eles 

argumentaram que o professor não utiliza muitos textos, nem auxilia comparando 

o latim a outras línguas. Alguns afirmaram que não gostam do latim, pois a aula é 

cansativa, contemplando muitos exercícios de declinação.  

Novamente, as representações em jogo apontam a difusão da dependência 

do português em relação ao latim, corroborando, portanto, a tese de superioridade 

de uma língua sobre a outra. 
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Tentando contribuir para a mudança da didática do ensino do latim, 

apresentaremos, a seguir, algumas sugestões, que estão baseadas tanto na 

pesquisa avançada na área da lingüística ao ensino de línguas  quanto nas 

respostas dos alunos entrevistados.   
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VII. SUGESTÕES PARA MODIFICAR O PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM DO LATIM 

 

Apesar do esforço de lingüistas e educadores para combater o ensino de 

língua baseado nos preceitos teórico-metodológicos tradicionais, ainda hoje 

assistimos a uma prática que privilegia somente o emprego dos processos da 

gramática formal no ensino de línguas. Nessa prática, o texto não ocupa lugar de 

destaque, o que importa é o puro ensino da gramática, cujas regras são 

transmitidas de modo descontextualizado.  Isso ocorre porque não se adota uma 

concepção de linguagem como atividade interacional sócio-historicamente 

constituída. Na perspectiva tradicional, a língua é tomada em si mesma; ou seja, 

de modo a-histórico, com ênfase no estudo das formas.  

Os professores ainda “gastam” a maioria do tempo de aula fazendo o aluno 

decorar declinações e tempos verbais. Na verdade, decorar regras não é (ou não 

deveria ser) a finalidade do estudo da língua latina, segundo os preceitos até da 

lingüística anterior à  opção pelo estudo dos usos sócio-historicamente 

constituídos:  

 

A finalidade da lingüística no ensino do latim é essencialmente tornar-lhe 

o ensino mais racional, assentando também na compreensão e no 
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raciocínio do aluno, e não unicamente em sua memória, no aprendizado 

da gramática (Faria, 1959:210-211). 

Por isso, em vez de continuar a ensinar o latim seguindo os ditames do 

ensino tradicional, o professor deve buscar uma metodologia de ensino mais 

coerente com os recentes postulados da lingüística, sem os famigerados 

exercitatio declinationis e exercitatio verborum.  

Como exemplo, apresentamos uma sugestão para trabalhar o texto A 

raposa e as uvas, visto em uma aula do P1.  

Antes de fazer a tradução do texto, sem dizer o título em português, o 

professor pode perguntar aos alunos sobre que fala o texto; se há nele alguma 

palavra que lembre outra da nossa língua (vinea, uvam, matura, possunt, verbis); 

se, pelas palavras encontradas,  o texto lembra algum outro. Além disso, ele pode 

falar da origem da fábula, que, segundo Fedro, foi inventada por escravos que não 

ousavam expressar às claras os próprios sentimentos (Faria, 1958:267). Também 

pode informar aos alunos que nas fábulas de Fedro predomina o conteúdo 

satírico, com alusões diretas aos contemporâneos dele.  

Seguindo esse caminho, o professor pode mostrar a relação 

texto/realidade, lembrando, como diz Silva (1991:22), que “o bom escritor, 

autenticamente revolucionário, não é alheio aos problemas e às contradições do 

seu tempo e do seu contexto”. Pelo contrário, por meio de sua percepção crítica e 
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aguçada, ele desentranha, desmascara, torna visíveis os problemas vividos em 

sociedade.   

Após buscar muitas pistas no texto, o professor deve passar à tradução, 

operação lingüístico-cognitiva que não prescinde da compreensão/interpretação 

textual. 

Para utilizar de modo mais eficaz e científico o texto na sala de aula, o 

professor deve apresentar os elementos vinculados à estrutura que o constitui. 

Deve observar dois aspectos globais profundos, que não pertencem à superfície 

textual: a macroestrutura, relativa à construção de um significado, estando 

diretamente ligada ao assunto; e a estrutura ou superestrutura, relativa à 

construção de uma arrumação sustentadora do assunto, estando ligada ao gênero 

(Kleiman, 1993:84).   

Seguindo o que propõe Kleiman, outras perguntas que podem ser feitas 

são: 

1. Por que essa história é uma fábula? (Ou: O que caracteriza uma fábula?) 

2. Qual foi a reação da raposa quando viu que não ia conseguir pegar as uvas? 

Busque no texto elementos que comprovem sua resposta. 

3. Que solução a raposa encontrou para compensar a sua frustração? 
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4. Comente a moral da história.    

5. Que relação você faz entre esse texto e a realidade atual? 

6. Podemos dizer que esse texto é atual? Justifique.  

Garantida a compreensão, o professor pode passar à análise lingüística, 

dependendo do assunto gramatical que ele queira explanar com esse texto. É bom 

lembrar que o aproveitamento do texto para a análise formal não é obrigatório, vai 

depender dos objetivos do professor. 

Essa é apenas uma sugestão de trabalho com texto, que poderá ser 

complementada pelo professor. Outras sugestões serão mostradas a seguir. 
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7.1 Leitura e Análise de Texto 

 

Para tornar a aula de latim mais proveitosa, o professor deve escolher para 

os alunos bons textos, que servirão de base para o curso que ministrará. É preciso 

que esses primeiros textos sejam simples. À medida que os alunos forem se 

acostumando, o professor vai apresentando textos mais complexos.  

Segundo Kleiman (1993:87), “entre os textos mais simples, que assim 

facilitariam o aspecto processual da leitura, podemos pensar em textos mais 

curtos, que requerem menos da memória de trabalho”.   

Como o foco principal do ensino do latim deve ser o texto, este tem de vir 

em primeiro lugar. A leitura em sala de aula deve ser freqüente, a fim de se tornar 

um hábito para o aluno, uma vez que a finalidade imediata de estudar latim é ler 

textos latinos. 

Contudo, conforme afirma Silva (1991:25), a leitura não se configura como 

um processo passivo. Pelo contrário, ela exige descoberta e re-criação, 

colocando-se como produção e sempre supondo trabalho do sujeito-leitor. 

Por isso, em vez de ensinar previamente declinações e conjugações para 

depois passar à tradução, o professor pode começar por leituras intensivas de 

latim, com breves explicações, para facilitar a compreensão por parte dos alunos, 



 93

possibilitando-lhes experimentar diferentes estratégias cognitivas de leitura, 

explicitando-as e ampliando-as.  

Pode-se seguir a essa etapa a leitura de pequenos trechos e não de 

palavra por palavra. Sobre isso Faria diz o seguinte: 

Uma das grandes causas das más traduções em latim é que o aluno isola 

a palavra da frase, colocando-a por vezes numa tira de papel à parte, 

alinhando em seguida uma série de significados colhidos no dicionário. 

Este processo é indicado pela grande maioria dos professores, que assim 

mostram desconhecer ou olvidar que a palavra fora da frase é pura 

abstração, sem conteúdo semântico determinado (1959:185).  

Se escrito nos anos 90, certamente Faria teria acrescentado que a leitura 

de frase por frase também é limitadora, pelas mesmas razões de uso que aventou 

para o não uso de palavras isoladas.  

O professor deve, portanto, desde a primeira aula, trabalhar com textos, 

não se detendo em fornecer aos alunos listas de palavras isoladas, tampouco em 

ensinar-lhes desde cedo a gramática formal da língua.  

Esse método não deverá consistir no emprego do latim como uma língua 

viva, deverá, sim, visar à compreensão e à interpretação do texto.  
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Nossa experiência, neste campo, e os resultados desta pesquisa 

exploratória afirmam que o professor deve utilizar para a leitura e a compreensão 

textos latinos autênticos. Segundo Otoni (1987:13), “um texto autêntico é aquele 

que não foi previamente produzido com a finalidade de ensinar uma língua 

estrangeira”. Faria (1959:183) diz que o texto deve encerrar um assunto completo, 

que poderá ser um pequeno episódio, uma descrição, uma fábula, etc. Esses 

mesmos textos devem ser usados nos exercícios de gramática, pois pelo exame 

direto do texto latino autêntico se compreenderá melhor a estrutura da língua, 

obtendo-se um trabalho de natureza funcional, mas sem prescindir de um 

tratamento estrutural. 

Queiroz (1975:183) sugere que o professor faça um estudo mais acurado, 

sobretudo para os cursos de licenciatura, pondo os alunos em contato com alguns 

clássicos mais fáceis, como, por exemplo, Phaedro (as fábulas de Esopo),  

Comentarii de bello gallico (Comentários sobre a guerra da Gália – França), de 

César, e pequenos excertos de Cícero ou Vergílio (Eneida), entre outros.   

Depois da leitura feita pelo professor e pelos alunos, passa-se ao assunto 

do texto, observando os sentidos que circulam e seus efeitos no leitor, que os 

reconstrói; as intenções do autor, os enraizamentos culturais e históricos. Desse 

modo, a interação leitor-texto seria um processo ativo, construtivo, interativo e 

reconstrutivo:  
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Como um processo ativo, a leitura (...) exige competência comunicativa. 

Como um processo construtivo, a leitura baseia-se em interpretação de 

planos das expressões indexicais sinalizadas no texto. Como um 

processo interativo, é influenciada por r variáveis de desempenho. Como 

um processo reconstrutivo, a leitura permite a introdução de vieses e 

distorções provenientes das variáveis de desempenho e dos sistemas de 

valores do leitor (Cavalcanti, 1989:48). 

Marcuschi (s.d.:41-44) mostra duas possibilidades de trabalhar a língua por 

meio do texto. A primeira é, como já mostramos, analisar o texto como um todo; a 

segunda é tratar o texto por partes, dedicando-se a detalhes específicos, 

lembrando que tanto em uma como em outra deve ser preservada a perspectiva 

textual, em que as diversas formas de contextualização dos fatos lingüísticos 

seriam sempre contempladas.  

A seguir, apresentaremos algumas sugestões para a análise dos aspectos 

formais do texto.       
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7.2 Análise Formal 

Antes de passar à análise formal em diferentes níveis do sistema 

lingüístico, o professor deve, como já dissemos, trabalhar bem a leitura, a 

compreensão e a interpretação do texto. A análise em níveis das formas 

lingüísticas, segundo sugerimos, não deve preceder a leitura dos textos, mas ser 

orientada a partir do texto. Desse modo, os exemplos não podem vir isolados, mas 

vistos dentro de um contexto.  

É hábito entre os professores começar o estudo do latim pela memorização 

prévia das declinações e conjugações, para depois iniciar a compreensão do 

texto. Isso ocorre porque muitos acreditam que os alunos só podem traduzir um 

texto depois de conhecer todo o sistema regular de flexões latinas.  

Todavia, o professor que deseja tornar o seu ensino menos fastidioso, mais 

interessante para o aluno e mais coerente com as modernas diretrizes 

pedagógicas e lingüísticas deve pôr essas idéias à margem. 

Outra prática corrente entre os professores de latim, quando vão ensinar a 

declinação e a conjugação latinas, é fazer o aluno recitar os paradigmas. É bom 

lembrar que essa atitude não corresponde mais às necessidades atuais do ensino, 

conforme já frisava Faria em 1959 (p. 218-219): 



 97

Evidentemente, quando se escrevia e falava o latim, era 

imprescindível o conhecimento perfeito e memorizado de todas as 

particularidades do sistema flexional da língua. Agora, porém, que 

as finalidades dos estudos latinos voltam-se apenas para os 

textos, todo o estudo da língua deve ser orientado em função 

destes textos.  

Outro aspecto importante quando o professor for ensinar gramática, 

sobretudo na parte de vocabulário, reiteramos, é fazer análises comparativas entre 

o latim e o português, de modo a levar em conta os conhecimentos e as intuições 

que os alunos já possuem sobre a língua materna, os quais ativam certas 

estratégias de natureza cognitiva no processo de compreensão de texto produzido 

em outra língua.  

Sendo o português uma língua românica, os processos gramaticais na 

constituição estão estreitamente ligados ao latim, em todos os níveis de natureza 

estrutural: fonético, fonológico, morfológico, sintático. Isso sem falar no 

vocabulário do português, que uma simples análise etimológica revela ser quase 

todo latino, por isso,  

as aproximações com o português devem ocupar sempre o primeiro 

plano, pois que o proveito será dobrado, não só por se facilitar a fixação 

do conhecimento do latim, como também por se fornecer uma nova base 
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ao conhecimento do vernáculo, o que constitui uma das finalidades dos 

estudos latinos (Faria, 1959:174-175). 

Procedendo assim, o professor oportunizará ao aluno conhecer o 

sincretismo do latim, comparando-o com o vernáculo, um idioma analítico: 

Habilitando-se dessa maneira a identificar o caso lexicogênico da língua 

portuguesa, do qual procedeu a maioria das palavras (de origem erudita), 

que depois do século XVI tanto enriqueceram o vocabulário da nossa 

língua (Queiroz, 1975:183).  

O ensino comparativo entre latim e português deve ser constante.  Se, em 

vez de sobrecarregar a memória do aluno com o aprendizado mecânico das 

declinações e conjugações, o professor comparar uma forma latina com outra 

portuguesa, procurando antes explicar a formação dessas declinações e 

conjugações, chamando a atenção do aluno para a identidade das desinências, 

para os elementos mórficos dos vocábulos, ele não corre o risco de provocar, 

naquele, aversão ao latim, e faz legitimamente análise lingüística.  

Agindo assim, longe de se dificultar o ensino do latim, o professor tornará o 

aprendizado dessa língua mais fácil, “mais proveitoso e, principalmente, o que 

cumpre bem atentar, mais coerente com as finalidades que lhe são propostas” 

(Faria, 1959:209). 
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Vale lembrar também que, antes de começar o estudo das declinações, o 

professor deve explicar ao aluno a grande diferença que existe entre o sistema 

morfológico latino e o português, fazendo-o ver que essa diferença é maior, 

mormente, nas formas nominais. Desse modo, utilizando o texto, pode, por 

exemplo, chamar “a atenção para o relativamente parco emprego das preposições 

e para o uso de casos como o genitivo, o dativo, o ablativo” (Faria, 1959:219), 

entre outras possibilidades. 

Quando for explicar os casos, o professor não poderá deixar de indicar a 

sua função, lembremos, sempre partindo do texto já estudado, em que os 

exemplos são vistos contextualizados. Nessa prática, a gramática será utilizada 

como uma verdadeira explicação do texto e não como forma de reduzir o texto a 

simples ilustração dos fatos gramaticais estudados abstratamente em aulas 

teóricas (ibidem, p. 220). 

Depois de expor o sistema da declinação nominal, que abrange 

substantivos e adjetivos, o professor pode fazer os alunos verem como os casos 

se reduziram ao chamado caso lexicogênico, frisando que essa redução já era 

uma antiga tendência da língua latina, que reduzira os antigos oito casos do 

primitivo indo-europeu a seis; no plural já apenas a quatro pela identidade sempre 

constante das duas desinências de nominativo e vocativo, como também de dativo 

e ablativo.  
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Mostrar ainda como em português cada um desses casos deixou vestígios, 

como por exemplo o nosso pronome cujo ou o composto terremoto, que 

representam o antigo genitivo latino; os pronomes mim, ti, lhe e o composto 

crucifixo, que são um vestígio do dativo; o ablativo, que transparece com 

freqüência em formações de advérbio em português, como os advérbios 

terminados em mente, etc. (Faria, 1959:221-222). 

Com relação ao gênero, é preciso estabelecer desde cedo a distinção entre 

gênero gramatical e gênero natural e mostrar os vestígios que o neutro ainda 

conserva em português, como nas formas pronominais isto, isso, aquilo, o, etc. 

(idem).   

Para complementar a proposta acima, mostraremos as sugestões oferecidas 

pelos alunos entrevistados para a modificação do processo de ensino–

aprendizagem do latim.   

Dos vinte e oito alunos entrevistados, apenas vinte e um externaram sua 

opinião.    

Resumidamente, os alunos propõem: 

a) Dinamização das aulas com recursos modernos, como filmes em vídeo, para 

um maior conhecimento da cultura latina; música, para ouvir a pronúncia; 

jogos. 
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b) Utilização da sala de línguas, onde seria possível a troca de experiências e 

idéias, a partir dos textos lidos. 

c) Seleção de professores capacitadas na área. 

d) Uso de textos com conteúdos mais interessantes.  

e) Leitura do professor e do aluno, com mais ênfase na compreensão/ 

interpretação  de texto. 

As respostas acima mostram o quanto é importante o professor, ao elaborar 

o programa do curso que ministrará, pedir a opinião dos alunos. Alguns não o 

fazem pensando que os alunos nada têm a acrescentar, reproduzindo a visão 

tradicional que possuem sobre o processo de ensino-aprendizagem.  

Como se pode ver, o ensino do latim não pode continuar preso aos moldes 

tradicionais, pois os próprios alunos percebem essa falha e cobram uma mudança. 

Essas sugestões serviram para ratificar as nossas hipóteses: o ensino do 

latim está sendo efetivado de forma ultrapassada, pautado em uma metodologia 

tradicional e em uma concepção a-histórica de língua, baseada essencialmente no 

ensino da gramática.  
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
“Se amar a língua pátria é um ato de civismo, 

estudar o latim é fazer com que “a última flor do 

Lácio” seja cultivada com aquele  primor que 

merece este  formoso idioma pátrio.”  José Geraldo 

Vidigal de Carvalho. 

 

 

Diante do que foi exposto, resta-nos dizer que o ensino do latim não pode 

continuar sendo transmitido com base metodológica tradicional. O ensino de latim 

alicerçado nas pesquisas lingüísticas atuais proporcionará ao estudante ler e 

compreender melhor textos latinos.     

Quanto aos recursos metodológicos, o professor de latim deve lançar mão de 

outros instrumentos, além das gramáticas latinas, tais como: filmes, músicas e 

textos de autores latinos, enfatizando a leitura e a compreensão.   

Ademais, o ensino do latim deve dialogar com o do português, pois o 

principal objetivo do latim no curso de Letras deve ser auxiliar o futuro professor 

de português a compreender melhor os fundamentos sócio-históricos da língua 

vernácula.  
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Segundo Kleiman (1989:33), “o professor tem a responsabilidade de se 

manter atualizado, para incorporar, em sua prática, resultados de pesquisa”. Por 

isso, diante de tantas descobertas feitas pela lingüística e também das sugestões 

aqui apresentadas, é necessário que o professor de latim busque novos 

horizontes, pois mandar o aluno decorar, declinar palavras e treinar a pronúncia 

não reflete os postulados atuais da lingüística aplicada ao ensino de línguas.  

Se enfoques que partem do princípio de que a linguagem é interação 

trazem resultados positivos válidos, defensáveis, então torna-se importante 

complementar a formação do professor para ele compreender os fundamentos 

teóricos de uma proposta nessa linha, tomar decisões com base em sua avaliação 

de um problema ou de uma situação e se tornar um professor que se faça gerador 

e irradiador de mudanças (Kleiman, 1989:18). 

Sabemos que toda mudança é difícil, mas o principal é começar.  Lembramos 

que o papel do professor não é apenas receptivo: a sua contribuição não se limita 

a adaptar sua prática às descobertas na área. Ele produz conhecimento à medida 

que identifica e avalia resultados e efeitos não previstos (Kleiman, 1989:34).  

Para finalizar este capítulo, faremos uma síntese do artigo Os dez 

mandamentos do professor de línguas em países em desenvolvimento, do 

professor Francisco Gomes de Matos (1987), buscando ampliar as contribuições 

oferecidas neste trabalho para a mudança do ensino do latim.  
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Um professor de línguas comprometido com o ensino deve: 

1) amar o próximo lingüístico, ou seja, cultivar um sentimento de amor lingüístico 

por aquele que aprende, colocando-se no lugar dos aprendizes, incentivando-os, 

em vez de desestimulá-los; 

2) formular objetivos do curso coletivamente – o aprendiz precisa ter espaço para 

dar a contribuição dele, desde a formulação dos objetivos, a seleção de 

conteúdos, até a ativação e criação de novos conhecimentos lingüísticos e 

culturais; 

3) ser um avaliador construtivo – a avaliação deve ser centrada no desenvolver e 

no aprimorar lingüístico e cultural das pessoas. O professor não deve punir os 

alunos durante a correção dos “erros”, pois o aluno precisa ser ajudado, orientado 

a descobrir as causas de seus erros, num clima construtivo e cooperativo;  

4) planejar cada lição, refletindo sobre os objetivos lingüísticos e culturais a serem 

alcançados, pois, se aprender é criar conhecimentos ou capacidades e ensinar é 

ajudar alguém na criação desse novo conhecer, é preciso planejar, com 

flexibilidade, o que se pode fazer, como, quando, por que e para quê. Planejar as 

estratégias motivadoras (como incentivar os alunos para o bom desempenho nas 

atividades previstas), exercendo seu direito de co-autor do material didático, 

suplementando a lição com conteúdos e atividades oriundos de sua criatividade ou 

de idéias sugeridas pelos alunos; 
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5) ser metodologicamente aberto – o professor não deve se basear em uma única 

metodologia, mas estar sempre aberto a novos métodos, buscando neles o que 

poderá ajudá-lo eficazmente; 

6) comunicar-se com clareza, pois ser professor de línguas é, antes de tudo, ser 

um comunicador eficaz. Por isso, o professor deve pensar primeiramente nos seus  

interlocutores; saber ensinar é ter competência comunicativa e humildade de 

reconhecer quando uma explanação precisa ser reformulada e traduzida em 

linguagem mais acessível ou processável; 

7) ajudar o aluno a aprender a aprender, a continuar sua educação lingüística, 

prazerosamente, fora da escola; 

8) saber honrar a criação metodológica de nosso país, pois saber honrar os bons 

livros elaborados pelos conterrâneos demonstra firmeza de caráter e inabalável 

confiança pedagógica; 

 9) ensinar a língua como uma integração de processos (ouvir, falar, ler e 

escrever);   

10) amar a língua materna com fé e orgulho – um professor que ama sua língua 

materna com confiança e orgulho não deixa que ela passe a segundo plano no 

ensino-aprendizagem.  

 Seguindo essas indicações, que ratificam as sugestões dos alunos 

entrevistados, o professor de língua tornará o ensino mais cativante. Ele não deve 
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esquecer que a profissão de docente constitui uma eterna relação de troca, pois 

tanto ensinamos quanto aprendemos com os alunos.  

Este estudo não se encerra aqui. Constituindo-se em um trabalho de caráter 

exploratório, ele é só um começo.  
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Anexo 1 

Questionário aberto (professor) 

 

1. Qual a importância da língua e da literatura latinas para a sua formação 

profissional?  

 

2. A seu ver, o latim deveria voltar a ser ensinado nas escolas de ensinos 

Fundamental e Médio? Justifique. 

 

3. Após ter cursado latim, você percebeu alguma melhora no que tange à 

assimilação da gramática portuguesa ou à compreensão de outras línguas? Se 

houve, situe essa melhora. 

 

4. Você  ensina latim fazendo comparações com a língua portuguesa? 

 

5. Quais recursos didáticos você utiliza durante as aulas? 

 

6. Você ensina latim utilizando textos? Em caso afirmativo, que tipo de texto você 

utiliza? 

 

7. Como você avalia seus alunos? 

 

8. Você tem alguma sugestão a dar para a modificação do processo de 

ensino/aprendizagem do latim? 
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Anexo 2 

 
Questionário aberto (aluno) 

 

1. Qual a importância da língua e da literatura latinas para a sua formação 

profissional? 

 

2. A seu ver, o latim deveria voltar a ser ensinado nas escolas de ensinos 

Fundamental e Médio? Justifique. 

 

3. Você acha, agora que estuda latim na universidade, que se tivesse estudado 

latim antes, por exemplo, no Ensino Fundamental, teria compreendido melhor a 

língua portuguesa? 

 
4. Após ter cursado latim, você percebeu alguma melhora no que tange à 

assimilação da gramática portuguesa ou à compreensão de outras línguas? Se 

houve, situe essa melhora. 

 

5. Seu professor ensina latim fazendo comparações com a língua portuguesa? 

6. Quais recursos didáticos (materiais) o seu professor de latim utiliza durante as 

aulas? 

7. Seu professor ensina latim utilizando textos? 

 

8. Como o seu professor de latim avalia você? 

 

9. Você tem alguma sugestão a dar para a modificação do processo de 

ensino/aprendizagem do latim? 

  


