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RESUMO

O foco deste trabalho é o ensino da língua latina. Partindo da constatação de que 
esse ensino vem enfrentando, desde as últimas quatro décadas, uma situação 
crescente de crise, que perdura nos dias atuais, refletimos sobre as causas externas 
e internas do seu declínio, com o objetivo de apontar alguma alternativa para a saída 
da crise em que se encontra. Assim, nossas questões de pesquisa se preocupam, 
antes de mais nada, em verificar como o ensino do latim é visto no meio acadêmico, 
investigando ainda se este ensino tem acompanhado os progressos da reflexão 
científica sobre o fenômeno da linguagem humana e sobre as novas abordagens do 
ensino de línguas. Além disso, discutimos acerca da contribuição que o estudo do 
latim pode oferecer para a formação acadêmica em Letras e procuramos identificar 
os campos do saber que podem contribuir para um redimensionamento do seu 
ensino. Em razão dessas questões, estabelecemos como objetivos do trabalho 1) 
Refletir sobre a situação atual do ensino do latim e sobre as causas do seu declínio; 
2) Identificar sua representação social no meio acadêmico discente e docente do 
Curso de Letras, como forma de contribuir para a definição do papel que lhe cabe na 
formação docente; 3) Fazer um estudo exploratório de alguns compêndios que 
apresentam propostas alternativas de didatização do latim, com o intento de verificar 
sua adequação à nossa realidade e aos objetivos da formação em Letras; 4) 
Apresentar uma proposta alternativa de ensino do latim que leve em conta as 
contribuições da Lingüística Aplicada e que, contemplando os aspectos sócio-
históricos e culturais da língua, seja capaz de atender as exigências da modernidade 
e da sua inserção no currículo de Letras. O trabalho está dividido em duas partes. A 
primeira constitui o quadro teórico. Nela procedemos a um mapeamento introdutório 
dos estudos sobre o ensino do latim no Brasil, com uma breve incursão no 
panorama europeu e norte americano. Em seguida, tecemos considerações sobre a 
concepção do latim como língua morta, apresentando argumentos para uma revisão 
desta metáfora. Finalizamos com a apresentação dos conceitos de letramento, 
gênero e cultura, que fundamentam teoricamente a nossa proposta de abordagem 
do ensino do latim. A segunda parte é destinada à reflexão sobre as práticas de 
letramento no ensino do latim. Começamos examinando as respostas aos 
questionários aplicados a alunos e professores, com o intuito de detectar as 
representações acerca do latim no meio acadêmico de Letras, refletimos sobre o 
ensino-aprendizagem do latim como uma prática de letramento acadêmico, detendo-
nos a seguir na análise de materiais utilizados para a didatização do latim. Por fim, 
sugerimos uma abordagem do gênero carta familiar em Roma como instrumento de 
ensino do latim de uma forma contextualizada.
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discursivo - cultura 



ABSTRACT

The focus of this research is the teaching of the Latin language. Due to the fact that 
its teaching has been facing a growing crisis in the last four decades, which currently 
persists, we ponder about external and internal causes of its decline, aiming at 
pointing out an alternative that enable us to find a way out of this situation. So, our 
research questions mainly concern how the teaching of Latin is viewed amongst the 
academic society, also investigating if it has kept up with the development of the 
scientific reflection about human language and the new approaches on language 
teaching. Furthermore, we analyse the contribution that the study of Latin can 
provide to the academic formation of language teachers and try to identify the areas 
of knowledge that can contribute to a reshaping of its teaching. Based on these 
guidelines, we have established as the goals of this research: 1) to reflect about the 
current situation of the teaching of Latin and the causes of its decline; 2) to determine 
its social representation among teachers and students of the Language Courses, as 
a way of defining the role it fulfills in the academic formation of teachers; 3) to 
accomplish an exploratory study of some handbooks that show alternative proposals 
on how to teach Latin, in order to detect their adequacy to current times and to the 
goals of the academic study of languages; 4) to offer an alternative proposal on how 
to teach Latin that takes into account the principles of Applied Linguistics, 
considering the socio-historical and cultural aspects of the language, enabling it to 
meet the requirements set by modern times. This research is divided into two parts. 
The first part presents the theoretical framework. We map the studies about Latin 
teaching inside and outside Brazil and argue against the concept of Latin being a 
dead language, presenting arguments set on changing this view. Then we describe 
and comment the notions of literacy, genre and culture, which helped us understand 
the reasons for the decline of the teaching of Latin and to point out suitable ways to 
overcome the crisis. The second part is dedicated to reflecting on the literacy 
practices in Latin teaching. We began by examining the answers to the 
questionnaires given to students and teachers about the view of Latin in the 
Language Courses; then we reflect on the teaching-learning of Latin as an academic 
literacy practice followed by an analysis of the didactic material used in teaching 
Latin. Finally, we suggest an approach of the familiar letter genre in ancient Rome as 
a means of teaching Latin in a contextualized way.
Key-words: Latin Language – teaching – Applied Linguistics – literacy - genre - 
culture



RESUMEN

El objetivo de este trabajo es la enseñanza de la lengua latina. A partir del hecho de 
que esa enseñanza se ha enfrentado desde las últimas cuatro décadas una 
creciente situación de crisis que perdura hoy en día, reflexionamos sobre las causas 
externas e internas de su declinación, con el objetivo de señalar alguna alternativa 
para la salida de la crisis. Por lo tanto, nuestras preguntas de investigación se 
refieren, en primer lugar, a la verificación de la forma en que la enseñanza del latín 
es vista en el mundo académico, investigando aún si esta educación ha seguido los 
progresos del pensamiento científico sobre el fenómeno del lenguaje humano y 
sobre nuevos enfoques para la enseñanza de idiomas. Además, discutimos acerca 
de la contribución que el estudio de la lengua latina puede ofrecer para la educación 
académica en Letras, tratando de identificar áreas de conocimiento que pueden 
contribuir a una redefinición de su enseñanza. Debido a estas cuestiones, 
establecemos como nuestros objetivos de trabajo 1) Reflexionar sobre el estado 
actual de la enseñanza del latín y sobre las causas de su disminución, 2) determinar 
su representación social en el mundo académico de Letras (profesores y alumnos) 
como una forma de ayudar a definir el papel que pueda jugar en la formación de los 
docentes; 3) Realización de un estudio exploratorio de algunos compendios que 
contengan propuestas de ‘didactización’ alternativas del latín, con la intención de 
verificar su adecuación a nuestra realidad y los objetivos de la formación en Letras, 
4) presentar una propuesta alternativa de la enseñanza del latín que tenga en cuenta 
las contribuciones de Lingüística Aplicada y que, teniendo en cuenta los aspectos 
socio-histórico y cultural de la lengua, sea capaz de satisfacer las exigencias de la 
modernidad y su inserción en el currículo de las Artes. El trabajo se divide en dos 
partes. La primera es el marco teórico. Aquí procedemos a un ‘mapeamiento’ 
introductivo de los estudios sobre la enseñanza del latín en Brasil, con una breve 
incursión en Europa y América del Norte. A continuación, hacemos reflexiones sobre 
la concepción corriente del latín como una lengua muerta, presentando argumentos 
en favor de una revisión de esta metáfora. Concluimos con la presentación de los 
conceptos de ‘letramento’, género del discurso y cultura, elementos teóricos 
subyacentes a nuestra propuesta de enfoque de la enseñanza del latín. La segunda 
parte está dedicada a la reflexión sobre las prácticas de ‘letramento’ en la 
enseñanza del latín. Empezamos por examinar las respuestas a los cuestionarios 
aplicados a estudiantes y profesores con el fin de detectar las representaciones 
sobre el latín en la academia de Letras, reflexionamos sobre la enseñanza-
aprendizaje del latín como una práctica de ‘letramento’ académico, analizando a 
seguir materiales utilizados para la ‘didactización’ del latín. Por último, sugerimos un 
enfoque del género carta familiar en Roma como una herramienta de enseñanza del 
latín de manera contextualizada. 
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