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A IMPORTÂNCIA DE APRENDER LATIM NO CURSO DE LETRAS.
Francisco Jonatham Santos1, Joselmo Cordeiro de Souza², José Felipe de
Lima Alves³
Resumo: O latim foi o idioma utilizado pelo império romano; com suas guerras,
conquistas, filiações políticas e até sua queda. Quando o latim se juntou com a
língua da parte da Europa se modificou até se tornar o português. Quando os
portugueses chegaram ao Brasil impuseram o português, sendo línguas dos
conquistadores, assim iniciava o ciclo do português e do latim aqui no brasil. O
ensino do latim no Brasil iniciou com os jesuítas, pois foi de 1549 a 1759,
depois que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e deixou o ensino do
latim terceirizado. Deixando assim essa disciplina nas mãos de professores
que não tinham uma base de estudos solidas. Iniciando assim a desvalorização
da mesma. Até o ano de 1961, o latim era ensinado no ensino fundamental,
médio e superior (letras, filosofia, teologia e direito). Mas depois de uma
organização de disciplinas, que iniciou na LDB de 1961 e concluiu-se na de
1996. O ensino dessa disciplina ficou restrito somente aos cursos de letras e
direito, sendo que a universidade pode ou não escolher ofertar essa disciplina.
Buscando observar a relevância e importância que o latim tem como disciplina,
observando assim como uma língua clássica, como inspiração e modelo de
conhecimento e as dificuldades que um docente tem ao encarar essa língua
como disciplina. Mesmo depois de séculos, as evoluções do latim chegaram
até nós como o português. O latim e importante para o curso de letras por
diversos motivos, mas quais são eles? A partir da pesquisa bibliográfica e
observando os relatos de graduandos, graduados, mestres e doutores. Os
pontos são; a importância da língua latina no curso de letras. Qual a
importância e por que aprendemos. Podemos observar melhor cada ponto do
latim como um todo, sendo assim o latim mesmo sendo uma língua morta,
podemos observar que ela não caiu em desuso, muitas vezes a nossa
compreensão de certo assunto, causa um “preconceito” e nos limita, deixando
assim algo prejulgar tal estudo. Portanto, o latim ainda hoje tem muita
importância, pois ainda desempenha um papel muito forte no acadêmico, pois
mesmo sendo uma língua morta e tendo muitas peculiaridades no ensinoaprendizagem. Aprendemos a rica história do impero Romano, as suas
evoluções até chegar ao português e muitas outras que foram geradas do
latim. Para um aluno de letras é importante entender que o latim sempre vai
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estar integrado ao português, seja em palavras, provérbios, gírias e até em
fatos sociais.
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