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Prefácio 
a atualidade do  
latim no Brasil

Pedro Paulo A. Funari

A Antiguidade Clássica constitui uma pre-
sença nem sempre visível ou reconhecida, de forma 
consciente, pela sociedade contemporânea. Esse proces-
so ocorreu no mundo ocidental e pode ser entendido em 
suas circunstâncias históricas concretas. A Antiguidade, 
em geral, e os autores antigos, em particular, foram toma-
dos pelos modernos como justificadores de situações so-
ciais que, a rigor, pouco tinham a ver com gregos e roma-
nos. Assim foi, em particular, com a invenção moderna 
do conceito de plebe ociosa (idle mob), preocupação das 
elites capitalistas emergentes em caracterizar os trabalha-
dores como propensos à indolência, necessitados, pois, 
de correção, controle e vigilância (Wood 1988). As mas-
sas camponesas destituídas de terras e os artesãos despo-
jados de suas oficinas foram taxados como uma multidão 
urbana preguiçosa. Contudo, essa ociosidade perniciosa 
não foi explicada pelas condições modernas do capital, 
mas foram usados os antigos para ilustrar os malefícios 
dessa situação de falta de obrigação de trabalho. Segun-
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do os teóricos do capital – baseados em classicistas – “o 
cidadão encontrava poucos empregos, pouco a fazer; 
o desejo de ocupação logo o tornava indolente. Como 
ele via apenas os escravos trabalhando, ele desprezava o 
trabalho”1 (Fustel de Coulanges 1864[1956, p. 337]). Os 
antigos serviram, portanto, para justificar o combate à 
ociosidade moderna. A Filologia esteve a serviço da auto-
ridade e até mesmo do arbítrio (Giordano 1993).

Na mesma linha, o imperialismo moderno foi to-
mado como uma enésima manifestação da grandeza dos 
antigos com seus impérios que serviam de modelo (Mat-
tingly 1996). Embora não houvesse a palavra imperialis-
mo em grego ou latim, logo surgiram estudos sobre os 
imperialismos de Alexandre e romano, assim como apa-
receram processos de aculturação modernos, aplicados 
à Antiguidade (Hingley 2010). A missão civilizadora do 
Ocidente e de potências específicas, como a Grã-Breta-
nha e a França, foi tomada como parâmetro para a re-
lação entre gregos e não-gregos e entre romanos e os 
povos conquistados (Hingley 1995). As situações britâni-
ca na Índia e a francesa na Argélia inspiravam a maneira 
como se considerava a relação de gregos e romanos com 
os bárbaros. No campo dos estados nacionais que se con-
solidavam, o mundo antigo foi tomado como nacionali-
dades modernas, com suas características tão típicas de 
um povo, uma língua e um território (ein Volk, eine Sprache 
und ein Land) (Thiesse 2001; Jansen e Borggräfe 2007). 
O lema da coletânea de fontes Monumenta Germaniae His-
torica (1826) já nos disse muito sobre essa ligação entre 
nação e latim: Sanctus amor patriae dat animum. Assim como 
devia surgir um povo alemão, com seu idioma de cultura 
(hoch Deutsch) e um território delimitado por fronteiras, 
os romanos deviam ter um idioma estável e permanente 

1. The citizen found few employments, little to do; the want of  occupation soon 
rendered him indolent. As he saw only slaves at work, he despised labor.
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(o latim da época de ouro, consubstanciado em Cícero) e 
uma fronteira de estado nacional moderno: inventava-se 
o conceito de limes. As próprias palavras latinas, como 
limes, eram ressignificadas, à luz do estado nação e do im-
perialismo. Nunca houve limes usado como fronteira fixa 
de um estado nacional. Esse uso só foi criado no século 
XIX. Criavam-se, ainda, neologismos latinos, como roma-
nitas, e inventavam-se outros, como Romanisierung, logo 
traduzido como romanization, romanisation, romaniza-
ção (Hingley 1996). Os romanos nunca pensaram nesses 
termos e, portanto, tais conceitos relacionam-se à moder-
nidade (Çaglar 2011). 

Mas, a qual modernidade? Não àquela dos pro-
letários, incultos, camponeses ou outros grupos sociais 
subalternos. Essa modernidade era a das classes altas, se-
jam as aristocráticas, sejam as burguesias em ascensão. O 
estudo dos clássicos era apanágio de classe e marca de 
distinção. Fazia parte do que o sociólogo francês Pier-
re Bourdieu chamaria de capital cultural. Os dirigentes 
dos impérios sabiam todos eles o latim dos clássicos, as-
sim como todos os que exercessem qualquer função de 
mando, mesmo se o fizessem apenas em sua paróquia, 
por assim dizer (Vance 1997). O latim e os autores la-
tinos canônicos eram o passaporte necessário e obriga-
tório para uma posição social privilegiada, mesmo nos 
ambientes mais burgueses e capitalistas. Um empresário 
com Friedrich Engels [1820-1895] dominava os clássicos, 
assim como seu amigo Karl Marx [1818-1883], mesmo e 
quando se opusessem ao capital, em termos programáti-
cos (Marx 1841[1975]). Fora dos clássicos, não havia vida 
pensante, poder-se-ia dizer, nem proeminência social. 

Esse mundo dos clássicos a serviço da lei e da or-
dem (nómos kaì táxis, seria mais chique dizer) não deixava 
de ser contestado, tanto pelos movimentos sociais, como 
no interior das próprias elites (Silva e Feitosa 2009). Ope-
rários, anarquistas, comunistas, mulheres, esses e tantos 
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outros logo se opuseram à ordem e, como resultado, à sua 
cultura de classe. Já nas elites, nem sempre era necessário, 
nem conveniente, o domínio das letras e da erudição, pois 
o dinheiro falava mais alto. Para choque dos ilustrados, 
semianalfabetos que ignoravam quem era Shakespeare 
amealhavam fortunas no império britânico. Tanto menos 
saberiam de Júlio César, que ignoravam mesmo ser um 
personagem shakespeariano. 

Quando isso começou a mudar? Difícil de preci-
sar, mas, depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
aquele mundo entrou em rápida erosão, com a emergên-
cia de movimentos sociais, por um lado, e com a corrida 
tecnológica e científica, por outro. Os impérios esvaíam-
se, como logo atestou a independência da Índia (1947), 
as mulheres ganhavam direito de voto e visibilidade, logo 
receberam o contraceptivo e o feminismo lutou por sua 
liberação (Rabinowitz e Richlin 1993). Os negros e outras 
minorias étnicas, religiosas ou sexuais combateram por 
seus direitos. Em outra direção, a disputa entre capitalis-
mo e comunismo dava-se também, e de forma acentuada, 
no domínio da tecnologia. Tudo que cheirasse a tradição, 
letras, cultura passou a ser visto como empecilho para o 
almejado domínio do mundo. O resultado de ambos os 
movimentos não se fez esperar. Para as elites, o mundo 
clássico, antes símbolo máximo do status e da pertença 
de classe, foi relegado nem tanto ao esquecimento, como 
à denegação: cheirava a mofo e a uma visão de mundo 
a ser superada. Para produzir foguetes, bombas e carros 
de nada servia – e muito prejudicava – toda a bagagem 
clássica, vista como entraves. Se antes o latim era ferra-
menta tão ou mais útil do que a matemática para a inte-
ligência e o espírito, agora aparecia como peso morto a 
ser descartado o mais depressa possível.  Se essa era a 
percepção das novas elites, as classes sociais emergentes 
desconheciam os clássicos e deles tinham apenas a ojeriza 
natural que emanava da leitura dominante: não era Cíce-
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ro que havia dito que os que trabalham eram asquerosos 
(sordidi)?2 

Esse processo aconteceu nas potências centrais. 
O Brasil sofreu esse processo de forma muito mais 
aguda, pois a elite, aqui, sempre foi muito mais exígua 
(Garraffoni e Funari 2012). O Brasil continua a ser, na 
segunda década do século XXI, um dos países mais de-
siguais do mundo. Claro que o latim e a cultura clássica 
foram apanágio de pouquíssimos. O latim foi obrigatório 
no ginásio e no colégio até o início da primeira fase de ge-
neralização da escola, na década de 1950. Nessa altura, a 
imensa maioria das pessoas atingia, no máximo, os quatro 

2. Cf. Cícero, De Officiis, 1, 42, 150, Iam de artificiis et quaestibus, qui 
liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus. Primum impro-
bantur ii quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut 
feneratorum. Illiberales autem et sordidi quaestus mercennariorum om-
nium, quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa 
merces auctoramentum servitutis. Sordidi etiam putandi, qui mercantur 
a mercatoribus, quod statim vendant; nihil enim proficiant, nisi admo-
dum mentiantur; nec vero est quicquam turpius vanitate. Opificesque 
omnes in sordida arte versantur; nec enim quicquam ingenuum habere 
potest officina. Minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt 
voluptatum: Cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores, ut ait Terentius; 
adde huc, si placet, unguentarios, saltatores, totumque ludum talarium.  
(Tradução de Angélica Chiappetta: “Quanto às ocupações e 
ganhos, dispomos dos seguintes preceitos para avaliar quais 
devam ser considerados dignos de homens livres e quais são 
sórdidos. Em primeiro lugar, desaprovamos os ganhos que 
suscitam ódio nos homens, como os dos recebedores de im-
postos e dos usurários. São ignóbeis e sórdidas as remunera-
ções de todos os trabalhadores pagos pelo esforço e não pela 
habilidade. Com efeito, neles, o próprio salário é o penhor 
da servidão. Devem ser tidos como vis os que compram dos 
mercadores para vender em seguida: nada ganham a não ser 
se mentirem de algum modo, e nada é mais torpe que a frau-
de. Todos os operários praticam uma arte abjeta: não haver 
engenho algum na oficina, sendo ainda mais reprováveis as 
funções que se põem a serviço dos prazeres: Peixeiros, carni-
ceiros, cozinheiros, salsicheiros, pescadores, como diz Terên-
cio; acrescenta à lista, se te agradar, perfumistas, dançarinos e 
profissionais dos espetáculos.”)
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anos da escola primária. Os poucos que seguiam para o 
ginásio tinham uma formação erudita à antiga. O influxo 
da sociedade de massas, a industrialização e a busca pelo 
domínio tecnológico do mundo soterrou essa pátina de 
cultura clássica na década de 1960. No bojo do regime 
militar que acabou com as veleidades e pretensões inte-
lectuais, colocou-se em lugar da erudição a busca do su-
cesso nas profissões técnicas (tékhnai, diríamos nós, clas-
sicistas), que deviam, de forma programática, prescindir 
do pensamento e da reflexão. 

O mundo mudou muito nas últimas décadas e, 
mais ainda, o Brasil. A destruição dos conceitos norma-
tivos – segundo os quais todos devemos ser iguais e obe-
decer às normas – levou consigo os usos reacionários do 
mundo antigo. O ressurgimento do interesse generaliza-
do pela Antiguidade Clássica deu-se, em primeiro lugar, 
para compreender a nossa própria civilização, tão anco-
rada no mundo antigo. Se, no passado, oprimiram-se as 
mulheres com o argumento ex auctoritate de que elas não 
tinham voz no mundo antigo, hoje elas ressurgem nas 
inscrições parietais, nas leituras a contrapelo, nas pintu-
ras parietais e em vasos cerâmicos. Se antes Marcial ou 
Sêneca podiam ser usados para condenar o amor entre 
homens, hoje as inúmeras referências antigas ao erotismo 
entre iguais passaram a ser arma de liberação.

Se isto tudo é verdade em âmbito ocidental, tan-
to mais o é nas circunstâncias brasileiras. Não por acaso, 
a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos foi fundada 
em 1985, ao findar de longa ditadura (1964-1985) e no 
despertar das liberdades (Carvalho e Funari 2007). Não 
mais se podia impor o jugo do tecnicismo, mas tampouco 
se podia ignorar a emergência das massas sine imaginibus, 
sem antepassados. Os estudos clássicos ressurgiam, qual 
Fênix, não mais como símbolo da dominação, mas como 
arma da liberação. De início tímidos, em meio aos mares 
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revoltos da busca desenfreada pela liberdade de expres-
são, os estudos clássicos logo se firmaram como elemen-
tos de “empoderamento”. Esse poder advém de dois as-
pectos: sua capacidade de fornecer elementos para um 
posicionamento crítico e, em seguida, por sua capacidade 
de ampliar horizontes. Conhecer a tradição ocidental é 
um imperativo, para que possamos conhecer-nos a nós 
mesmos (Settis 2004[2006]). Júlio César não é apenas o 
autor da Guerra da Gália, nem apenas o personagem de 
Shakespeare, mas também nomeia o cesarismo, inspirador 
do golpe de primeiro de abril de 1964 e de tantos outros, 
no decorrer da História. A história mestra da vida nasce 
com Cícero (De Oratore 2, 9), mas nunca nos abandona. A 
arrogância (hýbris) como erro (hamartía) catastrófico nos 
leva às tragédias, antigas e contemporâneas. Em seguida a 
essa crítica, a Antiguidade mostra-nos a arbitrariedade de 
todos os preceitos, modernos e antigos. Raças não havia 
e são, portanto, invenções modernas (a serviço de quem? 
Cui bono?). A amizade não separa espírito e corpo, philía e 
amicitia mostram que o contato físico não leva a identida-
des fixas e excludentes. 

O latim teve sorte particular, nestas circunstâncias 
mais amplas. Idioma da Igreja por centenas de anos, ele 
se associou, de forma indelével, ao dogma e à hierarquia, 
tanto católica quanto protestante (não nos esqueçamos 
do idioma latino de Calvino [1509-1564]). Língua dos 
brocardos jurídicos, o latim apresentou-se como defensor 
fidei, tal como Henrique VIII [1491-1547], pronto para 
servir como defensor rei publicae. Não importava, estava a 
serviço do status quo (outro termo latino!). O ápice desses 
usos do latim foi seguido pelo repúdio veemente: tudo 
que fedesse a latim devia ser banido. Já não havia causa 
mortis do latim, mas a causa da morte era clara: era o idio-
ma morto a ser uma vez mais sepultado, pois que teimava 
a mexer-se, em plena tumba, em delirium tremens. Mas, por 
que não se deixava sepultar? Porque se adiava seu enterro 
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sine die?  O latim teimava em persistir, não mais como 
sinal de reação e de exclusão social. Pelo contrário, como 
atesta este volume, os que se aventuram pelo idioma lati-
no são pessoas de origens sociais variadas, cujos pais ou 
avós, muitas vezes, pouco estudaram. O latim já não é 
mais arma da opressão, mas da liberdade, não mais língua 
morta, mas viva, naquilo que caracteriza a vida: o movi-
mento, o crescimento (phýsis). 

Desde a democracia (1985), o interesse pelo latim, 
no Brasil, só tem feito crescer. Isso não é de espantar, 
nem se trata de um paradoxo, mas é o resultado de um 
movimento histórico de amplo espectro. Este volume 
mostra a imensa vitalidade do campo dos estudos clássi-
cos, em geral, e mais especificamente do latim em nosso 
país. Como lembra Paulo Vasconcellos, há uma salutar 
diversidade de pontos de vista e abordagens. Para alguns, 
busca-se o retorno direto ao passado, às categorias dos 
antigos, a caminho de um túnel do tempo que nos possa 
fazer reviver os gêneros literários e as categorias dos an-
tigos. Perspectiva validíssima, conquanto se aceite como 
uma abordagem, frente a outras, dentre as quais a inter-
textualidade, em sua sanha por retomar as reapropriações 
constantes e infindáveis da vida humana. Como pensar 
na viagem, sem lembrar de Ulisses, dos Lusíadas, de Joyce, 
mesmo que o caminho seja a estrada de Santos (para citar 
Roberto Carlos!). Outros, ainda, dirão que sem linguística 
não há conhecimento de idioma algum, enquanto outros 
mostrarão a presença de Roma sem o latim, na narrativa 
da História. Tudo isso e muito mais está presente nesta 
coletânea e fará com que o leitor, ao final, saia não apenas 
satisfeito como ávido de mais leituras e conhecimentos. 
Não há melhor receita para a satisfação. Boa leitura!
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Introdução

Fábio Fortes
Patricia Prata

O latim não pode invocar direitos de cidadania na escola 
só pelos seus méritos passados. O pior serviço que se 
pode prestar a essa disciplina é justamente o de conservá
-la só por saudosismo acrítico.
(Cova 1982, apud Lima, Uma estranha língua? 
Questões de linguagem e método, 1995)

O lugar do latim, suas finalidades e seu papel na 
contemporaneidade. Essas, entre outras, são variáveis que 
não se podem perder de vista quando se pensa em uma 
proposta pedagógica para o ensino dessa língua. Frente à 
situação educacional brasileira, pensar o ensino de latim 
pode até mesmo soar como algo alheio à nossa sociedade 
e ao nosso tempo, como o cultivo de um valor deslocado 
no passado, que não faz parte da história do Brasil. Pelo 
menos, não à primeira vista.3 No detalhe, porém, o latim 

3. Guimarães (2008, p. 5): “Além do mais, que contribuição [os 
classicistas] poderiam dar para a construção de uma memória 
nacional? Qual seria, de fato, a importância do estudo desse 
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e a cultura clássica permanecem vivos, revigorados até 
mesmo entre nós, brasileiros. Assistimos a uma retomada 
e a um crescente interesse pelo estudo dessa língua e de 
sua literatura.

A concorrência pelos cursos de latim na univer-
sidade, a proliferação de pesquisa de ponta na área, no 
Brasil, a mobilização e organização dos professores de 
latim em encontros que privilegiam a discussão em tor-
no de seu ensino, até mesmo sua inesperada presença no 
meio popular: de letras de rock a tatuagens, de vídeos do 
Youtube à Wikipédia latina, de Harry Potter a quadrinhos e 
mangás em latim, passando por entrevistas na TV com 
especialistas e por discussões em latim em redes sociais 
– tudo atesta que, de um saber outrora considerado eru-
dito e elitista, reservado a poucos que poderiam estudar 
uma “língua morta”, o latim sobrevive. Segundo nos diz 
Alceu Dias Lima (1995, p. 56), “se a língua deixa de servir 
ao seu fim, à produção do sentido, com o qual não se 
confunde (...) é que alguma coisa não deu certo no seu 
ensino”, e, como professores de latim, a experiência têm-
nos dado a certeza de que essa língua continua a produzir 
sentidos que ecoam em nossa cultura.

Por esse motivo, este livro responde aos anseios de 
tantos quantos se dedicam a ensinar latim no Brasil. Des-
de a publicação de Uma estranha língua? (1995), embora o 
tema apareça aqui e ali em forma de artigos, monografias, 
dissertações e teses, o fato é que não houve um livro que 
condensasse algumas ideias, destinado, sobretudo, para 

mundo longínquo, no espaço e no tempo, para uma nação 
cuja história começa no século XVI? Nenhuma, aparente-
mente. Essa antiguidade europeia, cuja autoridade se corrói 
como o couro de velhas encadernações parece, ademais, estar 
excessivamente distante para concorrer, aqui, à reinvenção em 
voga de nossos traçados de fundação. Entre memória e his-
tória, a cultura identitária brasileira não tem reservado grande 
espaço, em seu panteão cultural em reconstrução, aos heróis 
de antanho da antiguidade clássica.”



19

professores. Tal é o nosso objetivo: ampliar a discus-
são, oferecendo algumas considerações sobre o ensino 
de latim, contribuindo para que sua prática seja cada vez 
mais reflexiva e eficaz. Não representa nossa pretensão 
apresentar respostas definitivas, tampouco uma discussão 
exaustiva sobre a pedagogia do latim. Ao contrário: esta é 
uma conversa entre professores; deriva, por um lado, dos 
resultados parciais da pesquisa desenvolvida no âmbito 
do GPEL – Grupo de Pesquisa sobre o Ensino de Latim 
(CNPq), mas, por outro, é motivada e enriquecida pelos 
frutíferos diálogos propiciados pelos Encontros de Pro-
fessores de Latim.4 

Nesse sentido, no capítulo 1, “A sobrevivência do 
latim”, os organizadores do livro abordam a importân-
cia do latim para a formação acadêmica, discutindo os 
mitos que se perpetuaram em torno dessa língua, mas 
enfatizando, à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais, 
o importante papel que o latim pode desempenhar na 
formação dos graduandos em letras. Na segunda parte, 
os autores ainda fazem um breve histórico de como essa 
língua foi tratada na cultura escolar brasileira.

4. Os Encontros de Professores de Latim, sediados, em 2010, na 
Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2011, na Universida-
de Estadual de Campinas, em 2012, na Universidade Federal 
Fluminense, em 2014, na Universidade Federal da Paraíba e, 
em 2015, na Universidade Federal da Bahia  representam uma 
tentativa de estabelecer um forum nacional de reflexão so-
bre o latim e sua didática nos cursos de ensino superior do 
Brasil. Em suas cinco edições, o evento contou com repre-
sentantes de muitas Universidades brasileiras, representativas 
de todas as regiões do país. Informações e relatos das dis-
cussões dos cinco Encontros podem ser encontradas no site: 
http://vepl2015.wix.com/vepl2015#!encontros-anteriores/
c29g.  Para informações mais detalhadas acerca dos três pri-
meiros Encontros, como Atas, programação completa, textos 
apresentados, participantes, entre outras, ver site dos eventos :  
http://sites.google.com/site/encontrodeprofessoresdelatim.
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No capítulo 2, “Nossa herança. Nosso trabalho”, 
Neiva Ferreira Pinto reflete sobre as relações entre o le-
gado cultural clássico e a cultura contemporânea, e sobre 
como o professor de latim pode contribuir para que os 
textos daquela tradição possam ser reconhecidos como 
parte da nossa própria cultura.

No capítulo 3, “Ensino e pesquisa de língua e lite-
ratura latina no Brasil de hoje”, Paulo Sérgio de Vascon-
cellos traça um amplo painel das características do ensino 
e da pesquisa em Letras Clássicas, discutindo a relevância 
das teorias modernas da linguística e dos estudos literários 
para as pesquisas em torno do texto antigo, bem como 
lançando os desafios que se apresentam para a área.

No capítulo 4, “Ensinando e pesquisando o mun-
do clássico”, William Dominik discute a importância, 
relevância e viabilidade dos Estudos Clássicos e das Hu-
manidades no ambiente universitário contemporâneo. 
Fornece uma visão geral das oportunidades e dos de-
safios que estão diante de pesquisadores, professores e 
estudantes dessas áreas de estudo no começo do novo 
milênio.  Ao desenvolver essas discussões, seu estudo 
proporciona uma percepção do largo alcance dos Estu-
dos Clássicos para o pensamento humanístico e para o 
mundo moderno.

No capítulo 5, “Ensino de latim: abordagens me-
todológicas e leitura”, os organizadores tecem algumas 
considerações a respeito de métodos e metodologias 
adotadas no ensino de latim. Comentam alguns livros di-
dáticos utilizados desde a década de 50 e, a partir dessa 
análise, propõem uma sistematização preliminar a respei-
to das abordagens metodológicas aplicadas ao ensino do 
latim ao longo desse período, com vistas a contribuir para 
a reflexão relativa à didática do ensino dessa língua, ofere-
cendo alguns apontamentos adicionais quanto à metodo-
logia textual, que contempla a literatura latina no ensino 
da língua.
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No capítulo 6, “Latim e Linguística: concepções 
de linguagem e ensino”, Fábio Fortes aborda diferentes 
concepções de linguagem, oriundas de correntes dos es-
tudos linguísticos modernos, que podem ser úteis para 
repensar a língua latina e, consequentemente, seu modelo 
tradicional de ensino gramatical.

No capítulo 7, “Aprender a ler – e a falar – em la-
tim”, Leni Ribeiro Leite disserta sobre metodologias que 
incluíam práticas ativas para o ensino do latim – a fala e a 
escrita –, oferecendo uma explicação histórica para que, 
nos séculos XIX e XX, tais práticas fossem eliminadas do 
ensino de línguas clássicas - a despeito de terem sido utili-
zadas amplamente no passado - e discutindo a viabilidade 
de sua reinserção no ensino dessa língua. 

No capítulo 8, “Latim para quem? Comentários 
de uma experiência no norte do país”, Carlos Renato Ro-
sário de Jesus traz à discussão alguns dos resultados dos 
Encontros de Professores de Latim, comentando, a partir 
de sua experiência como docente de língua e literatura 
latina na Universidade Federal do Amazonas, a situação 
daqueles cursos de latim que se inserem como parte das 
matrizes curriculares de cursos de Letras que habilitam 
licenciados em línguas modernas, comentando seus desa-
fios e oportunidades.

No capítulo 9, “As línguas clássicas no ensino fun-
damental: considerações a partir de uma experiência re-
cente”, Alessandro Rolim de Moura e Renata Garraffoni 
apresentam os resultados de seu projeto de ensino de lín-
gua e cultura clássica nas escolas de Ensino Fundamental 
da cidade de Curitiba. A partir dessa experiência, que re-
laciona o ensino universitário do latim (e do grego) à for-
mação educacional ampla, desde o Ensino Fundamental, 
discutem a viabilidade de inserção de disciplinas optativas 
de cultura clássica no Ensino Fundamental, como contri-
buição para a formação crítica dos estudantes.
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Dessa maneira, cultura, linguagem e ensino per-
passam estas páginas a partir de referenciais teóricos, 
abordagens e experiências tão plurais quanto os autores 
que colaboram neste livro. Experiências de ensino em 
diferentes níveis e em diferentes regiões do Brasil e do 
mundo, nos dias de hoje, atestam a perenidade desse le-
gado cultural que nós, brasileiros, também consideramos 
nosso: a cultura clássica. Que ela esteja cada vez mais dis-
ponível para todos que se interessem pela sua linguagem 
e cultura é o que move a pesquisa destes que colaboraram 
neste projeto, sem os quais este livro não seria possível 
e aos quais dirigimos nossos mais profundos agradeci-
mentos. Na pluralidade dessas vozes, oferecemos, assim, 
a outros colegas, nossa contribuição para pensarmos o 
latim hoje.


