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CONTRIBUTOS METODOLÓGICOS
PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DO LATIM
NA FASE DE INICIAÇÃO - RELATÓRIO DE AUI.,A
JosÉ ADELMO JUNQUEIRO
Universidade de Aveiro

Este «Relatório» incide sobre uma aula real de Latim dada aos
alunos do curso de Português-Francês. Foi um trabalho preparado
para um dos dois momentos das «Provas de aptidão pedagógica e
capacidade científica» que realizámos na Universidade de Aveiro,
na Secção Autónoma de Didáctica e Tecnologia Educativa.
O estudo insere-se no âmbito das preocupações subjacentes à
disciplina que leccionamos: a Didáctica das Línguas Clássicas.
Procurámos transformar este trabalho num documento prático,
de consulta fácil, para todos aqueles que, como nós, muitas vezes procuram um apoio para a sua actividade e nem sempre o encontram
com facilidade.
A fim de facilitar a publicação do texto introduziram-se algumas
alterações ao original sem, no entanto, lhe retirarem figor e objectividade.
1.1.

CURSO, NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS, SEXO E REGIME DE FREQUÊNCIA

Como se verifica pela análise do QUADRO I o número de alunos
inscritos é de 73, sendo 62 do sexo feminino, 85%, e os restantes 11 do
sexo masculino, 15%.
1.2. SITUAÇÃO ACADÉMICA DOS ALUNOS
O Quadro II revela-nos a situação académica dos 51 alunos que
estiveram na aula. Uma grande parte deles, 41 %, nunca teve contacto
com a língua latina. Dos restantes, 29% apenas a cursaram durante
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QUADRO I
CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

Masculino
N.o

Regime de Frequência

N.o

%

\

Feminino
N.o

%
\

I

%

Ordinário

48

65,8

7

14,6

. 41

85,4

Trabalhador-Estudante

24

32,8

4

16,7

20

83,3

1

1,4

O

00,0

1

73

100

11

Voluntário
Totais

15

100

62

85

I
1 ano, 15% dois anos, 13% tlês anos e 2% cinco anos. Assim, considerando os dois primeiros valores no seu conjunto, constatámos que
70% da turma nos obrigava a um programa d~;jniciação próprio do
10.° ano de escolaridade. Foi fundamental, para o êxito do processo
de ensino-aprendizagem, o recurso sistemático a estratégias tendentes
a eliminar o desiquilíbrio decorrente da situação!l:ssina.lada no número
anterior. Só assim pudemos evitar problemas. 4e desinteresse e até
de rejeição.
QUADRO

II

SITUAÇÃO ACADÉMICA DOS ALUNOS
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CARACTERI7AÇÃO DA AULA
2.1.

DATA E CONTEXTO DA AULA

A aula de Latim 1 decorreu no ano lectivo de 1989/90, dia 20 de
Março, entre as 17h e 15m e as 19h, no estúdio B do CIFOP da Universidade de Aveiro.
Estávamos a terminar um dia de trabalho, quer nós, quer os alunos.
Estes revelavam algum cansaço por se encontrarem em aulas desde
as 9h.
Um factor que considerámos, já pela experiência, é o que diz
respeito à hora a que iríamos terminar os nossos trabalhos. Na verdade, às 19h há já bastantes alunos com preocupações de transporte,
facto que lhes origina alguma ansiedade e desatenção nos momentos
finais da aula.
2.2.

ABORDAGEM REALIZADA

A análise do número anterior pressupõe que a nossa aula se tinha
de revestir de características que suscitassem o interesse e a participação
de todos os alunos 2. Na verdade, procurámos «comunicar» 3 e criar
condições de desinibição e disponibilidade da turma para o ensino-aprendizagem da matéria (a ser referida em 3.3). Por isso afastámos
a exposição directa como método e procurámos uma alternativa indutiva-dedutiva, tal como exemplificaremos em 5.2.2. Esta via permitiu,
no nosso entender, manter o aluno em actividade intelectual e desen-

1 O Latim está na origem do Português e do Francês, bem como das outras
línguas românicas ou novilatinas. O funcionamento destas línguas, as estruturas
morfológica, sintáctica e fónica, bem como a semelhança lexical com o Latim fazem
com que o estudo deste e a sua inserção no currículo do curso de Português-Francês,
no 1.0 ano, seja algo de natural e indispensável.
A cadeira de Língua Latina I é anual. Estão-lhe atribuídas, semanalmente,
quatro horas práticas, divididas por duas aulas. Possui três unidades de crédito.
2 Cf. BoRDENAVE et PEREIRA (1984) pp. 133-81 demonstram uma grande
preocupação com a participação dos alunos e enunciam algumas formas de incentivo
que a podem melhorar.
3 Idem, pp. 183-219. Fala-se sobre o modo de melhorar a comunicação
entre o professor e o aluno. Para o efeito enunciam os principais problemas que
normalmente surgem, quer no aluno, quer no professor, como obstáculo à comunicação.
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volver nele a curiosidade, a criatividade e outras variáveis próprias da
«atitude científica» 4.
Como resultado visível obtivemos uma participação activa dos
alunos, consubstanciada no diálogo aluno-professor, aluno-turma ou
turma-professor. Pudemos, ainda, desenvolver o trabalho a partir
dos alunos e estes atingiram, por descoberta guiada 5, os objectivos
propostos 6. Pareceu-nos que eles sentiram esta metodologia interessante e motivadora. A sua capacidade analítica evoluiu e a interpretação e exploração do texto constituiu-se num desafio transformando-o numa realidade viva capaz de gerar a curiosidade e a criatividade na turma.
Esta interacção aluno-texto abriu caminho à compreensão e o
'apoio e valorização dos progressos obtidos reforçaram o clima afectivo
em que o aluno se movimentou. Tal situação proporcionou-lhe uma
estabilidade e tranquilidade próprias à estruturação progressiva das
ideias, contexto ideal para a expansão da sua actividade criadora, do
seu espírito e da sua capacidade de auto-avaliação.
Podemos dizer, em síntese, que a abordagem da matéria da aula
foi indutiva-dedutiva, comunicativa, de tipo interactivo e preocupada
com o culto duma relação afectiva global a qual consideramos um
elemento fundamental para o aproveitamento e sucesso escolares.

PLANO DE AULA

Neste capítulo entendemos como útil clarificar o enquadramento
da aula no plano de curso para podermos ficar com uma ideia dos elementos culturais e linguísticos que a precederam, bem como daqueles
que imediatamente a vão seguir. Será, assim, possível compreender
a articulação existente entre as unidades didácticas números oito e dez.
Os elementos dos outros pontos 3.2, 3.3, 3.4.1. e 3.4.2. estão discriminados e no final encontram-se inseridos num quadro síntese que nos
permite uma visão mais rápida da estrutura e funcionamento da aula.

4 Idem, pp. 221-3. Há a preocupação de explicar o que é a atitude científica
e as condições em que pode surgir.
5 ALARCÃO (1982) pp. 41-65. «Acrescentarei ainda que uma atitude pedagógica de descoberta guiada (guided discovery) durante o processo de formação possibilitará a capacidade de equacionar problemas e procurar soluções para eles, sem a
qual o professor não poderá nunca vir a ser um agente de decisão».
6 Cf. 3.2, excepto as suas alíneas 1 e 4.
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METODOLOGIA
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AVALIAÇÃO
ESTRATÉGIAS
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Cognitivos:
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METODOLOGIA
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CONTEÚDOS

AVALIAÇÃO
ESTRATÉGIAS

Afectivos:

1 - Estimular a participação activa dos alunos
na abordagem das matérias.
2 - Fomentar o diálogo I
professor-turma.
3 - Desenvolver o diálogo
entre os alunos.

Perguntas aos alunos
Revisão orientada da
matéria
Actividade de metacognição
Introdução da matéria de
cultura no início e a meio
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Relacionamento permanente entre as línguas
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Leitura dialogada do texto
pelos alunos
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-Observação das constatações feitas pelos alunos

-Interrogatório geral e
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ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CURSO

A aula de que se vai apresentar planificação insere-se na u.d.9
do nosso plano de curso 7.
3.2.

OBJECTIVOS:

Cognitivos:
1 - Relacionar o texto sob os pontos de vista linguístico e literário
com a matéria dada.
2 - Identificar os temas dos diferentes verbos do texto.
3 - Identificar a presença e estrutura das orações interrogativas.
4 - Realçar a importância do deus Marte entre os Romanos.
5 - Verificar a existência de vários tipos de Pretérito Perfeito.
Afectivos:
Estimular a participação activa dos alunos na abordagem das
matérias.
2 - Fomentar o diálogo professor-turma.
3 - Desenvolver o diálogo entre os alunos.
1-

O primeiro dos objectivos cognitivos apresenta um componente
cultural que mais não é do que a síntese de tudo aquilo que ao longo
do ano temos vindo a estudar com vista ao conhecimento da cultura
e civilização romanas. Neste contexto se insere o estudo, na nona
u.d., da vida social e económica dos Etruscos. O mesmo diremos
quanto ao quarto objectivo cognitivo da mesma unidade: História e
importância do deus Marte 8.
No que diz respeito à flexão verbal, nas unidades didácticas precedentes já tínhamos visto verbos de todos os temas, pelo que o levantamento temático agora realizado se articula perfeitamente com os conhecimentos anteriores. O mesmo se passa quanto ao Perfeito. Continuamos nesta unidade o estudo da anterior. Quanto às Orações
Interrogativas Directas iniciámos aqui o seu estudo e continuá~lo-emos
na u.d.l0.
7 o plano de curso baseou-se no manual de SOARES (1987) a), facto que não
impediu a introdução pontual de matéria considerada oportuna.
S Esta matéria não aparece no manual de SOARES, Idem. Foi introduzida
por nós a propósito de um comentário ao texto utilizado.
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Concretizámos estes objectivos através da conjugação dos conteúdos e metodologias que a seguir se indicam.
3.3.

CONTEÚDOS:

12cativo;
34S-

Aspectos culturais e linguísticos dados desde o início do ano.
Primeira e segunda pessoas do singular do Presente do Indio Infinitivo; primeira pessoa do singular do Pretérito Perfeito.
Os pronomes, os advérbios e as partículas interrogativas.
História e importância do deus Marte.
Introdução aos diferentes tipos de Perfeito.

3.4.1.

ESTRATÉGIAS

- Enquadramento prévio dôs alunos no assunto da aula.
- Leitura do textô em discurso directo.
- Projecção de acetatos com:
.os dias da semana
.a localização de Roma
.a Península Itálica e os povos primitivos
.orações interrogativas directas
.exercícios de oralidade
.significado dos diversos elementos que constituem o verbo
.levantamento temático dos verbos
.síntese dos diversos tipos de Pretérito Perfeito
- Perguntas aos alunos
- Revisão orientada da matéria
- Actividades de metacognição
- Introdução da matéria de cultura no início e a meio da aula
-:-. Relacionamento permanente entre as línguas latina e portuguesa
- Leitura dialogada do texto pelos. alunos
- Conversação em Latim.·'·
- Momentos de síntese realizados pelos alunos
- Explicação de dÓvidas e de alguns passos da matéria por alunos
que já. tinham conhecimento da língua
- Momentos de síntese realizados· pelo professor
3.4.2 MATERLALAUXILIAR
-Texto
-Acetatos

APRENDIZAGEM DO LATIM NA FASE DE INICIAÇÃO
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- Retroprojector
---..:. Quadro branco
- Marcadores
3.5

AVALIAÇÃO

No que concerne à avaliação foram tidos em conta, globalmente,
os seguintes factores:
- Número e qualidade das relações que os alunos conseguiam
estabelecer
- Qualidade de participação
- Observação dos raciocínios, hipóteses e conclusões sobre a
estrutura das orações interrogativas
-Observação das constatações feitas pelos alunos
- Interrogatório geral e individual
- Análise dos graus de interesse, raciocínio e capacidade metacognitiva
DESENVOLVIMENTO DA AULA
Nesta secção faremos uma descrição pormenorizada do desenvolvimento da aula.
- Enquadramento temático - Iniciámos o nosso trabalho inserindo os alunos nos objectivos da aula.
- Primeira leitura do texto - Realizámos uma primeira leitura,
expressiva e a um ritmo adequado a um acompanhamento individual
tranquilo, isto é, que permitisse uma primeira ideia do assunto do texto.
- Matéria de cultura - Procurámos saber se a tUlma tinha percebido a temática do texto e se, sob o ponto de vista cultural, podiam
relacionar os elementos existentes com estudos anteriores. Os alunos
foram respondendo e, pouco a pouco, os comentários de uns foram
avivando a memória de outros e a relação desejada acabou por se fazer.
No final um dos alunos realizou uma síntese global.
- Segunda leitura do texto - Os alunos fizeram uma leitura
dialogada do texto. Como os nomes das personagens coincidiam com
os de alguns dos· presentes adoptámos este critério para escolher o
primeiro grupo de leitura. Interviemos para sugerir o método., 'eXemplificar o seu funciOliamento e corrigir erros de pronúncia.
- Tradução - Começámos a tradução adoptando, inicialmente,
o método e os critérios do ponto anterior. Num segundo niom~to
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a participação foi-se diversificando. Não se utilizou o dicionário e
aconselhámos a analogia com o português, no domínio lexical, para
atingir o significado das várias palavras latinas.
- Análise morfológica e sintáctica - Fez-se sempre, ao longo da
tradução, a análise morfológica e sintáctica, procedimento que, no
conjunto das outras aulas, procura diminuir a sentida debilidade dos
alunos na análise linguística do português, a fim de mais facilmente se
entender a estrutura e funcionamento da língua latina.
- Levantamento dos temas dos verbos-Em paralelo, por indicação
nossa, os alunos faziam o levantamento temático dos verbos, enunciavam-nos e depois nós procedíamos à sua sistematização, no quadro,
com cores várias e segundo o esquema que podemos ver no acetato
n.O 7 (Anx. n.O 7). Para melhor compreensão dos verbos recordámos,
através do acetato n. ° 6 (Anx. 6), os elementos que os compunham e
a informação que cada um podia transmitir.
- Primeiro momento de análise das interrogativas - Ao surgir
a primeira oração interrogativa fez-se a sua análise segundo a metodologia que referiremos em 5.2.2.
- Tradução - Continuou a tradução e à medida que as dificuldades
surgiam insistimos, novamente, na analogia com o Português. Aconselhámos, em alguns casos, o recurso à pronúncia tradicional sempre
que esta se aproximava da nossa.
- Actividade de metacognição - À medida que se avançava solicitávamos que, relativamente a algumas respostas, os alunos explicitassem os raciocínios que QS conduziram às mesmas, tentando, deste
modo, que eles tomassem consciência dos processos cognitivos que
utilizavam, de modo a melhorar a sua qualidade - foram actividades
metacognitivas (cf. 5.2.3).
- Tempo de resposta - Sempre que era formulada uma questão,
ao aluno em particular ou à turma em geral, aguardávamos o tempo
necessário a uma resposta evitando, assim, possíveis bloqueamentos
decorrentes da exigência de pensar num curto espaço de tempo ..
- Intervenção dos elementos mais experientes - O desiquilíbrio
da turma ao nível do conhecimento da língua (cf. 1.2) procurou ser
compensado por nós, em tudo o que de negativo este facto representa,
através de solicitações aos alunos mais experientes, no sentido de procurarem esclarecer dúvidas levantadas pelos outros colegas.
- Actividade de metacognição - A propósito de. uma dúvida
levantada por um aluno realizámos com ele uma actividade de metacognição.
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- Segundo momento de análise das interrogativas - Surge um
segundo momento para as orações interrogativas e a metodologia
utilizada foi idêntica à do primeiro momento.
- Momento de síntese - Realizámos um primeiro momento de
síntese sobre as interrogativas com base no trabalho desenvolvido pelos
alunos e depois estes continuaram a tradução.
- Terceiro momento de análise das interrogativas - Apareceu a
terceira oração interrogativa e adoptámos um procedimento idêntico
aos anteriores.
- Momento de síntese - Realizámos um segundo momento de
síntese sobre as interrogativas utilizando uma metodologia idêntica
à do primeiro.
- Continuação do levantamento dos verbos - Paralelamente, os
alunos continuaram a fazer o levantamento temático dos verbos,
segundo a metodologia que anteriormente adoptámos para o mesmo
efeito.
- Recurso intensivo ao português - Com o decorrer da aula
acentuou-se um recurso mais intenso ao português, não só por razões
de semelhança morfológica e afinidade etimológica, como também
por razões de análise sintáctica comparada.
- Nova matéria de cultura - Decorrida que foi uma hora de
trabalho introduzimos nova matéria de cultura baseada no facto da
nossa aula se realizar numa terça-feira, cuja designação em Latim era
«Martis-dies» - em honra do deus Marte. Falámos, então, sobre a
importância que o deus Marte tinha para os romanos, bem como sobre
diversos factos que a comprovam. Utilizámos os acetatos n. ns 1, 2, e 3
(Anxs. 1, 2, e 3).
- Quarto momento de análise das interrogativas - Surgiu um
quarto momento para as orações interrogativas que decorreu em moldes
idênticos aos anteriores. Foi feita uma síntese global por um dos
alunos e depois, através de questões dirigidas a outros, fizemos uma
avaliação sobre este objectivo do plano.
- Momento de síntese pelo professor - com a ajuda do acetato
n.O 4 (cf. Anx. 4), em que figurava um quadro de sistematização idêntico
ao que já havíamos feito no quadro, fizemos u.m novo momento de síntese.
- Exercícios de conversação - Recorrendo ao acetato n.O 5
(cf. Anx. 5), que continha um quadro e várias orações interrogativas
com ele relacionadas, iniciámos um período de oralidade. Foi um
momento de grande motivação e a conversação fez aparecer o Latim
como língu.a viva. Às perguntas qu.e os alunos liam em voz alta, eram
dadas respostas em Latim, a partir do acetato utilizado.
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- Síntese geral do levantamento temático - Projectámos, seguidamente, o acetato n. o 7 (cf. Anx. 7), com o levantamento temático
dos verbos, sistematizado de forma idêntica a um esquema que fomos
construindo ao longo da aula.
- Introdução aos diferentes tipos de Pretérito Perfeito - Através
do mesmo acetato, a título introdutório, indicámos aos alunos a existência de vários tipos de Pretérito-Prefeito nos verbos enunciados.
- Sistematização sumária do Pretérito Perfeito - Finalmente,
como indicativo da temática da próxima aula, projectámos o acetato
n. O 8 (cf. Anx 8), com a sistematização dos vários tipos de Pretérito
Perfeito.

JUSTIFICAÇÃO TEÓRICA
Nesta secção analisaremos os pressupostos que subjazem ao nosso
trabalho e que têm a ver com preocupações de natureza investigativa
e de natureza pedagógica.
5.1.

PRESSUPOSTOS DE INVESTIGAÇÃO

Entendemos introduzir um primeiro ponto que, no nosso entender,
é indispensável ao fundamento de uma investigação em Didáctica
Específica do Latim. O tema é candente e a comprová-lo estão diversas
manifestações públicas que nesse sentido têm vindo a ser feitas, quer
por nacionais, quer por estrangeiros, como teremos ocasião de ver.
Os mais recentes manuais de iniciação ao Latim, de autores portugueses 9,
são, entre nós, a tradução prática de preocupações na área de Didáctica
do Latim. Cabe pois perguntar e responder se de facto se justifica,
como nós julgamos, uma Didáctica Específica para a língua latina.
5.1.1.

Necessidade de uma didáctica especifica para o ensino-aprendizagem da língua latina

A «ars docendi», a arte de ensinar, a Didáctica, tem como objectivo
geral o estudo sobre o «docere» e o «discere», o ensinar e o aprender;
« ... ocupa-se do estudo da planificação, execução e avali4çiio das actividades docentes e discentes e da sua relação com o desenvolvimento

9

SOARES,

Idem,

FONSECA

(1987).
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humano.» 10. Este objectivo da Didáctica Geral é comum a todas
as matérias de todos os graus de ensino; No entanto, ao peprararmos
o ensino-aprendizagem de uma determinada disciplina devemos ter
em conta a matéria, o grau de ensino, o tipo de aluno, bem como outras
variáveis, tais como as condições físicas e materiais em que os trabalhos
vão decorrer 11, ou seja: devemos desenvolver as nossas capacidades
de planeamento, execução e avaliação, dentro do espírito acima
citado, no âmbito concreto dessa disciplina. Essa tarefa já não cabe
à Didáctica Geral, mas sim a uma didáctica específica 12 para essa
disciplina.
Com o ensino-aprendizagem da língua latina acontece a mesma
coisa. É necessário desenvolvermos as capacidades acima enunciadas
no âmbito desta matéria a fim de podermos» .. familiarizar o aluno
com a teoria e a prática do ensino da respectiva disciplina» 13.
Por outro lado é necessário ter em conta que a aprendizagem do
Latim não, tem como finalidade a comunicação oral, nem tão pouco
a comunicação escrita, tal como as línguas românicas ou as outras
em geral. Possui, por isso, objectivos mais específicos, nos domínios
linguístico, histórico-literário, e cultural 14, facto que só por si faz
pressupor a necessidade de metodologias e estratégias próprias durante
todo o processo de ensino-aprendizagem.
Sem termos a pretensão de exaurir todas as razões que justificam
uma didáctica específica para o Latim, referiremos mais uma, embora
de cariz diferente: a diminuição do número de horas lectivas que esta
disciplina sofreu não foi acompanhada pela diminuição de matéria,
pelo que esta tem que ser dada em menos tempo. «Por inércia o latim
e o grego continuaram a ser ensinadas durante largos anos pelos métodos
do tempo em que ocupavam no espaço lectivo lugar de privilégio, tentando-se
manter o mesmo acervo de conteúdos» 15. Outros se pronunciaram no

(1984) s.v. «Didáctica», Enciclopédia Polis.
(1988). Neste artigo, entre outros aspectos, sublinha que a
Reforma Educativa, para o ser, deverá ter em conta as dificuldades de trabalho»
... em salas esburacadas, desconfortáveis, sem materiais de apoio apropriados ... ».
12 ALARCÃO (1982) pp. 43-65. Ver com atenção as pp. 43 a 51, especialmente
no que respeita à formação de professores e seu objectivo, à articulação da didáctica
especial com outras áreas do programa de formação e ainda a proposta de objectivos
feita em 11.1 e 11.2.
13 ALARCÃO Idem, p. 43.
14 SOARES (1987) pp. 193-6. Fala dos objectivos e conteúdos da disciplina
de Latim no ensino secundário.
15 RODRlGUES (1987) p. 214.
10

ALARCÃO

11

ALARCÃO
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mesmo sentido: «Vous savez tous que partout en Europe les heures consacrées actuellement à ['etude du grec et du latin ont éte diminueés d'une
façon radicale et, même parfois, d'une façon dramatique. Pour pouvoir
donner encore un enseignement sensé, même avec un nombre d'heures
extrêmement restreint, ii fallait recevoir, repenser totalement la didactique
des langues classiques» 16. Com efeito, em toda a Europa 17, o ensino
das línguas clássicas é motivo de p1eocupação e estudo. Em Portugal também seguimos esta regra e se juntarmos a este contexto geral
a especificidade do nosso caso - vejam-se os elementos de caracterização da nossa turma de latim (cf. 1.2 e 1.2) - acrescem as nossas
razões de investigação no domínio da Didáctica das Línguas Clássicas.
Assim se compreende que hoje, cada vez mais, na nossa área e
pelos mesmos motivos, se aceite « ... /a didactique spéciale des langues
classiques comme terrain de recherche scientifique.» 18. Em consonância podemos ainda ler: «Justifica-se por isso, mais do que nunca,
a implementação da Didáctica das Línguas Clássicas como disciplina
científica» 19.
Como se afirmou na introdução é no âmbito das minhas preocupações como docente dessa disciplina que me propus elaborar e
realizar, num espírito de investigação-acção, esta aula de Latim subordinada aos pressupostos pedagógicos que, em seguida, tentarei clarificar.
5.2.

PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS

o «Plano de aula» (cf. 3.) e o «Desenvolvimento da aula» tcf. 4.)
só podem ser compreendidos à luz dos «Pressupostos pedagógicos»
em que baseámos o nosso trabalho. Este objectivo, por um lado,
e o desejo de apresentarmos alguns contributos metodológicos para
o ensino-aprendizagem do Latim, por outro, constituem-se na razão
de ser da presente secção do Relatório.
5.2.1.

A utilização do Português como estratégia motivadora e referencial

O Português é uma língua novilatina que, por esse motivo, apresenta
uma grande semelhança com o Latim. Sabemos que a Romanização
se estendeu a toda a Península Ibérica e as suas marcas ainda hoje subsis-

16
17

18
19

(1987) p. 39.
(1987) pp. 10-55.
VEREMANS op. cit., p. 51.
RODRIGUES, op. cit., p. 212.
VEREMANS

JACOB

APRENDIZAGEM DO LATIM NA FASE DE INICIAÇÃO

205

tem entre nós. Na rede viária, na Arquitectura, no Direito e em muitos
outros domínios 20 podemos observar alguns desses legados do passado,
mas será na língua que encontraremos os vínculos mais fortes. Por
isso a utilização do Português não poderia deixar de ser feita no processo de ensino-aprendizagem do Latim (mais adiante, ainda neste
ponto, veremos exemplos comprovativos desta nossa afirmação).
Pensámos então que, se estabelecessem os como ponto de partida uma
realidade já conhecida, poderíamos mais facilmente chegar a uma outra
que com ela tem afinidades, ou seja: poderíamos mais facilmente chegar
do Português ao Latim.
Claro que, de início, temos que ultrapassar algumas dificuldades
com a língua materna. Os alunos apresentam-se nas nossas aulas com
uma grande debilidade de conhecimentos gramaticais, de estrutura
e funcionamento da língua. Regra geral as dificuldades não começam
pelas questões de fundo mas logo por aquilo a que se refere Carlos
Simão 21: «Tenho que passar duas ou mais aulas a explicar a sintaxe
elementar cujo desconhecimento já é crónico. Ao sujeito e ao predicado
ainda chegam, a partir daí é que é um verdadeiro 'nemus 'sacrum'.».
A diferença entre o nosso diagnóstico e o de Carlos Simão está apenas
no facto dos nossos alunos frequentarem já o 1. 0 ano da universidade,
o que é ainda mais preocupante. Sem estas bases elementares não
é tarefa fácil aprender uma língua, qualquer que seja, e o Latim não
foge à regra (v. 4.6.).
Continuando a nossa temática inicial estamos em condições de
afirmar que a nossa experiência aconselha vivamente o recurso ao
Português como ponto de partida para o Latim. Com efeito, em
anos sucessivos, experimentámos esta abordagem da matéria e verificámos que os alunos percebiam mais rapidamente e com mais consistência os conteúdos tratados. O percurso do conhecido para o desconhecido revelou-se um método eficaz, mas da indução falaremos mais
detalhadamente em 5.2.2.
Um texto como o que utilizámos na nossa aula, embora não constituindo um documento latino autêntico, é um exemplo da afinidade
que existe entre as duas línguas 22: «... magister summarium facere ...
discipulos suos ... fabulas de Roma Antiqua ... Latini modesti agricolae
et pastores erant ... ». Qualquer aluno de iniciação ao Latim, após
20 Actas -- Colóquio sobre o ensino do latim (1973) pp. 101-46, 147-200,
201-26, 227-93.
21 SIMÃO (1987), p. 209.
22 SoARES (1987) a), pp. 87-8.
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breve análise e reflexão sobre estas palavras, facilmente encontrará
as portuguesas correspondentes. Não será necessário o dicionário,
nem é desejável a sua utilização nesta fase, para se determinar o sentido
de cada um dos períodos em particular e o do texto em geral 23. O aluno
sente que por si só é capaz de progredir no texto e a desconfiança 24
que tinha no início do ano relativamente à complexidade da disciplina
continua a diluir-se na sensação de prazer intrínseca ao acto de domínio
progressivo da língua 25. O processo de ensino-aprendizagem toma-se
mais atraente e interessante. Ainda neste domínio, uma reflexão
mais profunda sobre as palavras latinas permite aos alunos realizar
connosco uma análise etimológica e compreender melhor as afinidades
com a língua materna e por que não com o Francês 26, já que se encontram no curso de Português-Francês? Este aspecto é igualmente
muito importante, na medida em que capta o interesse do aluno o
qual, aliás, podemos avaliar pela frequência com que nos põe questões,
mesmo para lá do espaço da aula.
Não podemos esquecer a análise sintáctica. Desde o início do
ano que, estrategicamente, tomámos como naturais as ausências de
conhecimento que os alunos tinham sobre os complementos directo
ou determinativo, para não falar nos circunstanciais, ou ainda sobre
o imperfeito do indicativo do verbo ser, entre muitos outros casos.
23 FARIA (1973) p. 82. « ... Os alunos têm que aprender vocabulário latino,
como aprendem o de outras línguas ... ». Esta sua afirmação vem inserida numa
opinião mais extensa sobre o uso do dicionário. Entende, tal como nós, que só
numa fase mais adiantada da aprendizagem, quando os alunos já dominarem a
estrutura sintáctica, é que poderão, com utilidade, fazer uso do dicionário. Caso
contrário perder-se-ão na múltipla significação das palavras latinas e na estrutura
das frases do texto. Opinião semelhante manifesta SOARES (1987) b) p. 200.
24 Pelo diagnóstico que fizémos com os alunos na primeira aula concluimos
que a maioria pensava que o latim era difícil, principalmente aqueles que nunca
tinham tido contacto com a língua. Interrogados sobre a origem dessa opinião,
apontaram os colegas e os amigos.
2S JUNQUEffiO (1990). Em trabalho de investigação realizado e apresentado
em conferência o autor, com base num inquérito feito a alunos de diversos distritos,
conclui que a maioria melhora a sua opinião sobre a língua latina depois de a ter
estudado, ou seja: pensa que é mais fácil e útil do que julgava antes de iniciar o seu
estudo. O preconceito inicial dilui-se no clima de progressiva confiança e segurança
que se vai gerando no aluno.
26 LEGRAND et SAVIGNAC (1984) pp. 13, 21, 27, 33, 40, 48, 53, 60, 69; 75 ...
Possuem no seu livro de iniciação ao Latim, em cada unidade didáctica, um quadro
que designam por «mémoire des mots». Através dele são exploradas as semelhanças
etimológicas entre o Latim e o Francês. Nós alargamos essa estratégia ao Português, facto que desperta sempre grande interesse e é gerador de motivação.
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Procurámos então fazer uma análise sintáctica despreocupada a partir
dos textos latinos, estabelecendo um paralelo com a realidade gramatical na língua materna. A cooperação turma-docente foi melhorando
progressivamente e, nesta aula, o grau de desinibição apontou para
um grande desejo de aprender. Constatou-se que houve progressos
assinaláveis na visão global do Português e, sobretudo, na aprendizagem do Latim.
Todas estas variáveis assentam na semelhança entre as duas línguas pelo que, a partir da exploração desta, é possível chegar ao sentido
do texto. Há em todo este processo uma certa intuição, mas é o
exercício reflexivo e analógico que permite chegar do saber à integração 27
dos conhecimentos adquiridos. Cabe, pois, ao Português um lugar
de destaque no conjunto possível de estratégias para o êxito do processo de ensino-aprendizagem da língua latina.
5.2.2.

A indução e dedução como estratégias de ensino-aprendizagem e
factores de promoção da função não directiva

Procurámos assumir na nossa aula uma função não directiva de
modo a criar uma relação empática, biunívoca, na comunicação professor-turma. Esse objectivo foi alcançado, quer no domínio afectivo
(houve interesse e participação) quer no âmbito cognitivo (realização
positiva dos conteúdos). Demonstrámos-lhes grande confiança na
sua capacidade de auto-realização 28 proporcionando a Indução como
estratégia activa para chegar a novos conhecimentos. Por exemplo:
na oração «Anna quot fabulas de Roma Antiqua seis?» os alunos, de
todas as palavras, apenas desconheciam a forma quot. Induziram,
pelo contexto, que se trataria de um pronome interrogativo e que este
constituiria um modo possível para formar orações interrogativas.
Ao longo do texto, relativamente a este objectivo - identificar a presença
e estrutura das orações interrogativas - foram formulados raciocínios idênticos: «8untne uerae illae fabulae? ... Cristina, quomodo
uiuebant prisei latini? ... Nonne Romam iam uisisti?». Identificaram
mais um advérbio, quomodo, e duas partículas, ne e nonne e induziram
que se tratava de outras tantas possibilidades para formar orações
interrogativas. Este processo mantém os alunos permanentemente a
pensar. Todos têm uma tarefa que os ocupa. Avançavam pelo

27

BLOCK

28

NÉRlCI

(1984) pp. 5-20.
(1983), pp. 396-401.
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caminho das probabilidades, facto que constitui um desafio permanente.» É c/aro que os objectivos do ensino do latim ... apontam o
método mais adequado à realização desse ensino.. a indução. Este
mecanismo psicol6gico é de extraordinária importância por manter o
aluno em permanente actividade mental;» 29.
Este tipo de exercício tem uma outra componente: a Dedução.
Com efeito se o pronome quot, o advérbio quomodo e as partículas
ne e nonne, bem como as outras palavras das mesmas categorias gramaticais introduzem orações interrogativas deduz-se que todas aquelas
formas lexicais podem, igualmente, introduzir este género de orações.
Os momentos de síntese enquadram-se neste tipo de raciocínio e são
extremamente úteis para uma sistematização da matéria. Por isso,
no final, realizámos uma síntese global com o auxílio de dois acetatos
(v. Anxs-acts n.O 4 e n.O 5). No n.O 4 pode ver-se um esquema em que se
encontram representados mais advérbios, pronomes e mais uma partícula. No n.O 5 vê-se um quadro com várias personagens, alguns
objectos e um conjunto de perguntas formadas a partir de pronomes e
advérbios interrogativos.
Estas metodologias transformam o ensino-aprendizagem do Latim
numa realidade viva e de tal modo participada que os alunos assumem
a condução do processo ficando nós numa atitude atenta, mas não
directiva. Acreditamos, pois, nesta pedagogia interactiva «que toma
em consideração o grupo que rompe com o modelo tradicional de uma
causalidade vertical que vai do professor ao aluno e vice-versa.» 30,
bem como numa relação pedagógica assente numa estrutura informal
entre os alunos do grupo-turma e cuja coesão «poderá ser feita com
o docente, se este propuser tarefas em que cada um se sinta implicado ... » 31.
É também uma metodologia que prepara o aluno para a autonomia,
condição essencial a uma auto-aprendizagem e a uma formação permanente.
5.2.3.

Uma actividade metacognitiva

Metacognição é uma palavra formada por prefixarão: meta +
cognição. O prefixo é de origem grega (meta) e pode ter o sentido
lato de posteridade 32. Cognição vem do latim «cognotio, onis» e

29
30
31

32

cit., p. 70.
(1988), p. 123.
POSTIC (1984), p. 127.
MACHADO (1977); BAILLY (1981);
FARIA, op.
RESWEBER

C. CUNHA

(1981).
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designa a «acção de conhecer, de tomar conhecimento» 33. Literalmente .podemos sugerir que «metacognição» significa o que ocorre
para lá da cognição. Para lá .desta só pode haver outra forma de
cognlçao. Daí que, como Flavell, possamos concluir que a metacognição será a «cognição àcerca da cognição» 34, «conhecimento que
cada um tem dos seus próprios processos e produtos cognitivos ou de
qualquer aspecto com eles relacionados» 35. Uma actividade de metacognição terá como objectivo estudar o processo ou conjunto de PlOcessos conducentes à cognição e através da consciencialização dos
mesmos será possível melhorar a competência cognitiva de cada um.
Na verdade «La métacognition se rapporte à la connaissance qu'on a
de ses propres processus cognitifs, de leurs produits et de tout ce qui y
touche, par exemple, les proprietés pertinentes pour l'apprentissage
d'information ou de données ... la métacognition se rapporte entre autres
choses, à la évaluation active, à la régulation et l'organisation de ces
processus en fonction des objects cognitifs, ou des données sur lesquelles
ils portent, habituellement pour servir un but ou un objectif concret» 36.
Os estudos sobre esta temática começaram na década de setenta,
nos Estados Unidos 37. De então para cá, em vários países, muitos
se debruçaram sobre este problema 38 e, tal como nós, pensam que o
seu estudo pode contribuir para a realização do ensino numa outra
perspectiva: a do apetfeiçoamento dos processos mentais de cognição
e de aprendizagem. Constituirá, pois, « ... no domínio do ensino do
pensamento, uma nova abordagem cujo pressuposto fundamental é o
de que aprender a pensar sobre o pensar aumenta as capacidades de pensamento dos indivíduos» 39. Em resumo, o que se pretende discutir é,
como já referimos, a forma ou formas de aperfeiçoamento do processo
mental em geral e não a resolução de qualquer problema em particular,
porque isso seria objecto da cognição e não da metacognição. Então
a realização de acções conducentes ao aperfeiçoamento do processo
mental traduzir-se-á no incremento do sucesso escolar pelo que se

(s.d.).
Cit CRuz (1989), p. 55.
35 Idem, p. 57.
36 NOEL (1988) p. 151.
37 GASPAR (1987) p. 27.
38 Entre nós o Projecto Dianóia tem sido responsável por vários estudos sobre
metacognição constituindo algumas teses de Mestrado. O nosso trabalho apoia-se
no estudo de algumas delas.
39 LoBO (1989), p. 3.
33

34

14
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aceita» .,. que a escola tem a responsabilidade de treinar o aluno a aprender» 40. Assim, «Ajudar os alunos a tornarem-se eficientes é reconhecido, actualmente, como o objectivo fundamental da educação» 41.
Tal como a actividade cognitiva, o exercício metacognitivo pressupõe estratégias próprias - estratégias metacognitivas - que permitam alcançar os seus objectivos. As experiências metacognitivas,
que proporcionam aquele exercício e estas estratégias, podem acontecer
a qualquer momento da aula. É um desses momentos, ocorridos na
nossa aula, que descreveremos.
Ao explorarmos o texto, um dos alunos afirma que na oração
«Sunte uerae illae fabulae?» não percebe o por quê da terminação «ae»
de nominativo em «uerae». Em vez de realizarmos um esclarecimento
directo pedimos ao aluno que nos dissesse o por quê da sua dúvida,
isto é, que procurasse expor qual o ponto de desencontro entre o seu
raciocínio e a forma «uerae». Acedeu de imediato e transmitiu-nos
tudo o que pensava sobre esta questão. Pela análise feita julgava
tratar-se de um complemento directo e, por isso, no seu entender, a
palavra deveria estar em acusativo. Fizemos, conjuntamente, a análise
desse raciocínio e o aluno imediatamente se apercebeu de desvios
cometidos. Modificou a informação que tinha, aumentou-a e submeteu-a a novas operações mentais que o conduziram numa nova e correcta
direcção 42. «Pedir aos alunos que descrevam o pensamento em voz
alta enquanto realizam determinada tarefa e que, ap6s a sua execução,
clarifiquem os processos de pensamento utilizados;» 43 é exemplo de
uma experiência metacognitiva e foi neste contexto que a nossa se
inscreveu.
Num outro passo da aula, numa situação diferente, mas com o
mesmo nível de exigências do anterior, questionámos o mesmo aluno
sobre a forma de nominativo de «agricolae» na oração «Latini modesti
agricolae et pastores fuerunt .. .». Não teve dúvidas na justificação,
facto que demonstra ter acontecido o aperfeiçoamento do processo
mental.

(1987) p. 32.
cit., p. 2.
42 GASPAR, op. cit., pp. 27-49. Depois de uma curta introdução sobre o
conceito de metacognição e a suas diferenças relativamente à cognição o autor explica
a necessidade de um treino em metacognição e alude aos componentes essenciais de
um programa para esse treino.
43 LoBO, op. cit., p. 5.
40

GASPAR

41

LoBO, op.
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A escolha do texto

Ao abordarmos este assunto decidimos não falar apenas do nosso
texto e das razões que presidiram à sua escolha. Procurámos ir um
pouco mais longe e levantar algumas, outras, variáveis que devemos
ter em conta quando pretendemos seleccionar um texto para o ensino-aprendizagem da língua latina.
Primeiro, em sector que designaremos por «Considerações gerais»,
falaremos sobre a utilização de textos originais, da metodologia para o
conhecimento das obras e dos seus autores.
Segundo, em sector que designaremos por «Considerações específicas», relacionaremos o nosso texto com os objectivos e conteúdos,
culturais e linguísticos, do nosso plano de aula.
Considerações gerais

- Textos originais:
Os textos latinos autênticos constituem a fonte de pesquisa ideal
para quem pretende estudar e aprender Latim. Temos, através deles,
a oportunidade de conhecer a sua riqueza lexical, bem como as realidades culturais e literárias que os envolvem. Quem quer estudar o
Português, o Francês, o Inglês, o Alemão ou qualquer outra língua
fá-lo através de textos autênticos que na sua diversidade temática nos
levam ao conhecimento dos respectivos países, nos seus usos e costu~
mes, na sua geografia e. história, na riqueza dos seus literatos e pensadores.
No entanto, este estudo, assim feito, só pode acontecer depois de
se ter dominado a estrutura e funcionamento da língua e de se ter adquirido um vocabulário inicial fundamental que permita, na polissemia
das palavras, apanhar o sentido correcto da frase e a seguir o dos textos.
Para este efeito, temos de começar por algo mais simples que não
corresponde a texto autênticos, mas adaptado à aprendizagem inicial,
ao primeiro contacto com a língua. Depois sim, poderemos, gradativamente, penetrar num domínio mais complexo e utilizar textos
autênticos.
O ensino-aprendizagem do Latim não tem, neste aspecto, nada de
diferente. Poderemos sempre opiniões acreditadas como as de Marouzeau que apontam negativamente para a elaboração de textos, na medida
em que os produzidos pelos autores latinos constituem inesgotáveis
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fontes de recurso 44. Interpretamos estas opiniões como dirigidas
a um estudo mais adiantado do Latim e, sendo assim, estamos de acordo.
Mas na primeira fase do Latim de iniciação, no nosso contexto escolar,
isso não é aconselhável, nem possível.
- Metodologia para o conhecimento das obras e dos seus autores:
O texto de um autor latino não deve ser apresentado isolado da
obra a que pertence. Frequentemente ouvimos dizer «traduzi. Cícero,
traduzi Horácio, traduzi Virgílio ... », mas, na verdade, apenas se traduziram, regra geral, algumas páginas de um texto. Não é suficiente.
Quem leu algumas páginas da Mensagem não pode afirmar que conhece
Fernando Pessoa e a sua obra. Como ultrapassar o problema? Sugerimos, apenas· como proposta de trabalho e não só como caminho
único, que o estudo da obra se faça por temas representativos do autor.
«Dans Horace, on ne pêchera pas au hasard telle ou telle ode, mais on
les groupera sous plusiers themes dont en choisira les plus representatives "
les odes qui ont pour theme la poésie et le poéte, les odes épicuriennes,
les odes qui chantent la juste mesure, les odes romaines, les odes de circonstance.» 45. O texto deve proporcionar conteúdos linguísticos,
literários e culturais que contribuam para o conhecimento do autor
na época em que se insere.· É possível, assim, evitar o risco da perspectiva que um simpleséxtracto pode dar da obra ou do seu autor.
Se fizermos ainda um esforço no sentido de evitar que os temas representativos impliquem textos muito extensos, «Pour éviter la monotonie
provenant de trop longues tranches de ces grands auteurs ... » 46, então
a abordagem da obra e do autor 47 será certamente mais interessante e
fomentará a variedade durante o ensino-aprendizagem da língua e
cultura latinas. Além disso, atendendo à diminuição do número de
horas de Latim operada nos «curricula» escolares, este esforço de
selecção deve ser acompanhado da preocupação da qualidade de modo
a escolher o que temos de melhor para oferecer aos alunos 48.

44
45
46
47
48

(1948).
(s.d.) p. 47.
LEROY (s.d.), p.
ORBAN (s.d.) pp. 47-8.
MiCHENAUD, op. cit., 47 ..
MAROUZEAU
MICHENAUD

,;,
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Considerações específicas
-- O texto e os objectivos e conteúdos culturais:
O texto que escolhemos permitiu atingir os objectivos que incluimos no nosso plano de aula. Não é um texto original. Tal facto
j'ustifica-se pelo que acima dissemos nas «Considerações gerais», no
sector dos «Textos originais», e ainda porque, por exemplo, a matéria
de cultura dada desde o início do ano, conforme consta das intenções
de 3.2,1. e de 3.3,1. só poderia ser objecto de revisão, a partir de um
texto, se este tivesse sido propositadamente elaborado. Nele encontramos referências às fábulas de Roma antiga, a Eneias e seus companheiros, a Rómulo e à Loba do Capitólio (na u.d. n.O 1), ao modo de
vida dos primeiros latinos (u,d. n. ° 6), a' Tullus Hostilius (unidades
n.OS 8 e 9) e ainda, entre outros, aos Horácios e Curiácios (u.d. n.O 9).
-- O texto e os objectivos

econteúdos linguísticos:

Os objectivos e conteúdos definidos, respectivamente, em 3.2,3.2.2,
3.2.3 e 3.2.5. e em 3.3,3.3.2,3.3.3 e 3.3.5, exigiam também um texto
próprio onde. aparecessem os conteúdos planeados e que permitisse o
equilíbrio indispensável entre o nível de conhecimento dos alunos e o
grau de dificuldade do texto 49.
-- O texto e os objectivos afectivos:
A componente afectiva de uma aula constitui, quanto a nós, um
elemento fundamental para o seu :sucesso. O equilíbrio emocional
turma~p.rofessor é factor de desinibição e estímulo de participação.
Um texto em discurso directo é sempre uma oportunidade a não perder
para desenvolver o espírito afectivo .. Assim, uma leitura participada
pelos alunos (que até tihham nomes coincidentes com o das personagens
do' texto)j como, a que fizemos, gerou momentos de bom humor e, a
avaliar pela reacção da turma, constituiu, tal como esperávamos, uma
óptima fonte de motivação.
Para além de todas as considerações feitas não nos podemos esquecer que adoptámos um manual 50 como base de apoio e de trabalho,

(s.d.) p. 48.
a). É o mais recente editado entre nós, a pardo de FONSECA,
(1987), e diferente de todos os outros quanto à estrutura:e metodologia.
49

HAEOAN

SO

SOARES (1987)
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com textos de vária índole, onde o nosso se inseria, orientados segundo
uma lógica e estratégias próprias, pelo que a nossa escolha também
teve em conta esse facto.
2.5.

A oralidade como fonte de interesse e motivação

No ensino-aprendizagem de qualquer disciplina é objectivo de
todo o professor tentar desenvolver as suas capacidades de motivação
do aluno, tentar ser capaz de o interessar para que este «.. .aplique
as suas energias voluntariamente na execução da tarefa escolar prevista.» 51.
Claro que esta tarefa nem sempre é fácil. Os alunos não são todos
iguais e, por isso, os estímulos utilizados também não provocam reacções
iguais. Do mesmo modo as matérias das diferentes disciplinas não
têm para eles o mesmo interesse. Perante esta realidade a missão
do professor não se encontra facilitada e só a imaginação, permuta de
experiências com colegas, conhecimento prévio dos interesses dos alunos
ou leituras várias de interessados nesta problemática (a do interesse
e da motivação) podem contribuir para superar esta difícil realidade.
Note-se ainda que para manter a motivação e o interesse durante
toda a aula é necessário variar as estratégias e renovar os estímulos.
No ensino-aprendizagem da língua latina os problemas não são
diferentes e há mesmo alguns factores condicionantes que os tornam
mais graves. Como exemplo mais conhecido podemos apontar a
predisposição negativa daqueles que vão iniciar o seu estudo 52. Com
efeito, é já tradicional que o aluno, no seu círculo familiar ou entre
amigos e colegas, ouça com frequênciá referências que apontam a
língua latina como morta, difícil e desnecessária.
Este contexto de iniciação é diagnosticado logo no princípio do
ano e toda a nossa acção, pela prática, vai no sentido de o contrariar e
modificar. Todas as estratégias utilizadas na nossa aula e referidas
nos pontos anteriores desta secção constituem bons meios de resposta
a esta situação. Queremos, contudo, referir mais um que, para além
da sua capacidade motivadora, atenua aquele principio· apriorístico
de que o Latim é uma língua morta. Referimo-nos à oralidade.
Depois da identificação e estudo da estrutura das orações interrogativas directas elaborámos o acetato (cf. Anx. n. o 5) que continha
um quadro com uma imagem do quotidiano e um conjunto de per-

(1983) pp. 84 e 89.
(1990) pp. 4-5.

51

(NÉRICI

52
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guntas com ele relacionado. Todas eram muito simples e de resposta
fácil. Foi assim que, como referimos no «Desenvolvimento da aula»,
iniciámos um momento de oralidade. Observámos e avaliámos o
interesse dos alunos e constatámos que todos queriam participar.
«Aliás o recurso à conversação latina (mesmo para a interpretação dos
textos) é um processo de que os alunos sempre gostam, por ser vivo,
dinâmico ... e engraçado (<<giro», dizem eles). E, sobretudo de princípio,
ajuda a desfazer o conceito de língua morta, língua imanejável, língua
inútil. Ajuda mesmo a criar gosto pela disciplina e automatismos de
linguagem. Ora motivar o gosto pela disciplina deve ser uma preocupação dominante do professor, mormente a nível de iniciação.»
(FARIA, 1973, p. 80). Também Soares (1987, p. 198, d) aponta a oralidade como esjratégia a ter em conta no processo de ensino-aprendizagem. do Latim.
Em síntese, podemos afirmar que o recurso à oralidade pode constituir uma estratégia bem sucedida, desde que utilizada com moderação
e de forma acessível de modo que, tal como na nossa aula, todos se
possam sentir capazes de «falar» Latim.
5.2.6.

Uma dupla perspectiva da avaliação formativa

A avaliação é um problema em aberto. Têm-se desenvolvido
estudos-53 no sentido de encontrar uma resposta cada vez mais quali·ficada para «o que é que, como e para quê» 54 vamos avaliar. Não é
nosso objectivo abordar esta temática tão geral, mas não podiamos
deixar de a referir deixando claro que a nossa opção para esta aula não
exclui outras perspectivas. Vejamos então:
«O que é que» vamos avaliar? O nosso plano contém um númelO
determinado de objectivos cognitivos e afectivos. Interessa-nos saber
se eles são atingidos. Vamos avaliar aquilo que nos propusemos conseguir em função daquilo que de factó conseguimos e de como agimos.
No nosso «Plano de Aula» dissemos que a avaliação se faria através
dó «número é qualidade das relações que os alunos conseguem estabelecer,
pela qúalidade da participação dos alunos, observação dos raciocínios,
hipóteses e conclusões dos alunos sobre a estrutura das orações interrogativas, observação das constatações feitas pelos alunos, interrogatório
geral e individual e análise dos graus de interesse, raciocínio e capacidade
metacognitiva» (cf. 3.5). A observação e o método interrogativo
(1971);

53

BLOOM

54

TAVARES

et

(1986).
(1985) p. 176.

ALLAL

ALARCÃO
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são como se vê os componentes de uma avaliação formativa e constituem uma resposta possível ao «como avaliar?».
Finalmente, «para quê» avaliar? Para podermos saber, em cada
momento, se caminhamos ou não correctamente na direcção dos nossos
objectivos, de modo a continuar ou a reorientar, conforme o caso, a
nossa metodologia. Esta é a primeira perspectiva e uma razão da
opção que tomámos.
Esta avaliação, tal como a realizámos, funcionou como factor
permanente de motivação, na medida em que interviemos junto dos
alunos para resolver as suas dificuldades e sublinhar os progressos
que iam obtendo. Afirma Goring 55: «As actividades avaliativas
incluidas no ensino devem servir para motivar no estudante um empenho
maior ... devem dar-lhe um impulso para uma colaboração efectiva
na tarefa escolar». Pensamos que foi este «impulso» que demos que
contribuiu para a «colaboração» que pudemos constatar. Pensamos
que assim o aluno pôde sentir-nos como alguém que o compreende e
toma parte no seu trabalho. Ora esta utilização que nós fazemos da
avaliação formativa traduz uma segunda perspectiva e uma outra
razão para a nossa opção.
6.

CONCLUSÕES

Depois desta aula fizemos o que é habitual com todas as outras,
ou seja,· reflectimos, avaliámos. Para o efeito, costumamos orientar
esta nossa reflexão segundo o esquema do próprio plano de aula. É o
que iremos fazer. Será possível, por este processo, sistematizar o
nosso trabalho, bem como os resultados que gradualmente vamos
obtendo.
OBJECTIVOS E CONTEUDOS COGNITIVOS
O normal desenvolvimento da aula permitiu dar cumprimento,
com êxito, à nossa planificação. No. entanto, algumas dúvidas levantadas durante a aula sobre aspectos linguísticos indispensáveis à compreensão de, por exemplo, determinada estrutura sintáctica (em 5.2.3.
está exposto um destes casos) implicaram gastos de tempo não previstos.
No final ficaram-nos algumas dúvidas sobre se deveríamos ter realizado
ou não os pontos 3.2,5 e 3.3,5 relacionados com os diferentes tipos de
55

GORING.

(1981) p. 14.
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Pretérito Perfeito, na medida em que, para o conseguir, tivemos de
acelerar um pouco os nossos trabalhos. Se associarmos este dado
ao contexto referido em 2., bem como à observação da participação
dos alunos neste momento da aula, verificamos que o aproveitamento
que desejávamos para este ponto ficou aquém das nossas expectativas,
pelo que esta matéria teve que ser reiniciada na aula seguinte.
Por estes motivos, hoje, em circunstâncias idênticas, não teríamos
entrado na abordagem destes assuntos sem a disponibilidade de tempo
necessária. Um plano de aula é uma proposta de orientação para
o trabalho que queremos desenvolver, de modo a que este tenha mais
hipóteses de êxito. Deverá ser, portanto, algo de flexível, que nos
permita reorientar a nossa aula de acordo com as necessidades, imprevistas, que podem surgir aos alunos durante o ensino-aprendizagem,
desta disciplina ou de qualquer outra.

OBJECTIVOS AFECTIVOS
A avaliação que fizemos permite-nos concluir ter alcançado tudo
o que pretendíamos e considerar que este aspecto foi um dos mais
positivos da aula.
A nossa experiência considera que a relação afectiva que se pode
estabelecer entre o grupo-turma e o professor é um dos elementos
mais importantes no ensino-aprendizagem. Na sua base, de modo
muito significativo, reside o interesse e a motivação conducentes ao
sucesso escolar. Transformá-la num objectivo comum a todas as aulas
é um desafio que aconselhamos e a que podemos responder com estratégias várias, como as referidas em 5.2. Mas o mais decisivo, neste
domínio, é a empatia pessoal que o professor pode gerar. Isso, no
entanto, já só depende dele, da sua personalidade e da sua sinceridade
vocacional. Cada professor é uma pessoa.

ESTRATÉGIAS E MATERIAL
O nível e qualidade de participação dos alunos permite-nos concluir
que as estratégias utilizadas se revelaram adequadas. Interessa no
entanto, no campo afectivo, realçar o contributo dado pela exploração
etimológica e mitológica da língua nos domínios linguístico e cultural.
No que concerne ao material didáctico entendemos que o acetato
n.O 8 (cf. Anx. n.O 8) - «Os vários tipos de Perfeito» - veicula infor-
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mações ,que necessitam de outra estruturação para poderem ser compreendidas mais facilmente. Este pormenor parece-nos' importante,
porque qualquer material didáctico mal elaborado, além de não ser
útil, pode ser prejudicial.

AVALIAÇÃO
A avaliação formativa, como vimos em 5.2.6., foi utilizada por
nós numa dupla perspectiva. Pensamos ter sido a opção correcta em
função dos objectivos traçados e cremos que a sua exploração como
estímulo gerador de interesse e motivação oferece ainda um vasto
campo de aplicação para a imaginação de cada um.

DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA PARA UMA METODOLOGIA
DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO LATIM
A aula foi na sua globalidade uma experiência pedagógica interessante na medida em que pudemos testar de uma forma sistemática
um conjunto de estratégias cujo suporte teórico se revelou pleno de
significado. Os alunos puderam continuar a construir uma imagem
de modernidade e de utilidade prát:cado Latim no seu quotidiano,
contrariando o preconceito de língua morta, desinteressante, de difícil
aprendizagem, de· . necessidade e utilidade questionáveis. O mais
importante é que esta imagem não resulta de nenhum discurso organizado 56 sobre a necessidade e utilidade do Latim, mas do contacto
directo dos alunos com a realidade da língua, ou seja: é uma imagem
sentida e não imposta.
Pensamos ter dado alguns contributos metodológicos para o ensino-aprendizagem do Latim. Esperamos que os pressupostos pedagógicos que enunciámos e desenvolvemos, bem como as estratégias

56 Seria mais fácil para nós enunciar apenas um conjunto de razões que defendem o Latim em particular e os Estudos Clássicos· em geral como, por exemplo,
Rousselet. « .. ,l'étude du /atin est indispensab/e et irremp/açab/e. Nous constatons,,,
que orientée d'une certe maniere, cette étude aiguise les qua/ités de analyse, de précision
et de raisonnement», Ou, ainda, reflexões com as de FREIRE (1968) sobre a importância e a intemporalidade dos Estudos Clássicos. Mas preferimos fazer as coisas
de outro modo, Procurámos que fossem os próprios alunos a descobrir e sobretudo a sentir que o Latim é útil e necessário.
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apontadas, possam de uma forma articulada com a especificidade de
cada passo da matéria, ajudar a encontrar o equilíbrio entre aquilo
que necessitamos de ensinar e o que pedagógica e didacticamente
podemos fazer para facilitar essa tarefa. Para isso é importante começar
por planificar o curso, a u.d. e a aula. Mesmo a nossa experiência
docente nunca nos deve fazer perder o hábito de planificar, sob pena
de cairmos numa rotinaque, como sabemos, não é factor de evolução.
Por outro lado, pensamos que é útil estimular no ensino-aprendizagem do Latim uma componente afectiva forte, na medida em que nos
parece representar um inelutável factor de adesão à língua e promove
o sucesso escolar.
Para finalizar, gostaria de levantar alguns problemas contextuais:
1 - A ausência de preparação dos alunos em língua latina no
1.o ano da Universidade é um factor perturbador de todo o processo

de ensino e aprendizagem. É pedagógico e didacticamente desaconselhável dar aulas a alunos com diferentes níveis de conhecimento.
Nem sequei é justo fazê-lo aos que já têm preparação adquirida nos
liceus, porque são obrigados a repetir uma matéria que já tinham
estudado, o que pode ser desmotivante; o mesmo pode acontecer aos
que contactam pela primeira vez com a língua, porque estes seus colegas,
já com alguns conhecimentos de Latim, podem, na avaliação, ter possibilidade de obter melhores notas devido à sua experiência com a língua.
2 - Sugerimos que os alunos que desejem ingressar neste curso
sejam obrigados a possuir o Latim do 12.0 ano de escolaridade. Em
alternativa, enquanto essa medida não for implementada, os alunos
deveriam ser divididos em duas turmas: uma para os que nunca estudaram a língua e a outra para os restantes. Poderíamos ir mais longe
e atingir outro rendimento no estudo da língua, embora alunos do
mesmo ano acabassem por ficar com preparação diferente, mas, contudo, mais positiva.
3 - A disciplina de Latim, à semelhança do que já se passa nas
Universidades de Lisboa ou Coimbra, deveria funcionar durante os
dois primeiros anos do curso de Português-Francês, continuando a
ser anual. Afirmamos o mesmo para o curso de Português-Inglês.
Com efeito, não tem grande lógica que o Latim apareça apenas num
único ano destes cursos quando, entre outros motivos, a· Universidade
deseja preparar bons professores de língua materna.
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APRENDIZAGEM DO LATIM NA FASE DE INICIAÇÃO

ANEXOS
ACETATOS:

1-

Os dias da semana

2 - A Roma antiga
34-

5-

67-

8-

A Itália primitiva
Orações interrogativas
Quadro de oralidade
Os vários elementos do verbo
Levantamento temático dos verbos
Os vários tipos de Perfeito

-

LEGRAND,

-

ROCHA-PEREIRA,

-

FONSECA,

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Anx.
ali.
cf.
D.E
D.E.C
E.S.E.
F.C.
F.L
I.E.C.
p.pb.

-

R
s.d.
sgs.

- Relatório de Aula
- sem data
- seguintes

s.v

- sub voce

M. et J.

P. SAVIGNAC

(1984)

p. 120
-Idem p. 85

Anexos
outros
conferir
Departamento de Educação'
Departamento de Estudos Clássicos
Escola Superior de Educação
Faculdade de Ciências
Faculdade de Letras
Instituto de Estudos Clássicos
para publicação

M.H. (1984) p. 12

C.A.L. (1987) pp. 28-9
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I SEt..IANA

I

SEPTIMANA _ _-SE?TEM DIES

I

I
I
I

IS=C>UNOA

LI...'NDI _ _ _ _ lUNAE

ITERÇ,'

!-,\ARDI

I.~ ARTIS

I

QUARTA

W.ECREDI

MERCUR1: dies

jOUINTA

JEUDI

JOV I$

difrsj

ISEXTA

VENDREDI

VENEHIS

dic~ I

S....MEDI

$ATURNI óies

OIf.'Al·~Cf-iE

sous

ISÁSADO
ICCMN3J

-

DIA SÉTIMO

dies

d ies

dies

I
I

N

li)

Roma Quadrata :
Rome primili,"c

Agc r Valicanus

LA ROME ANTIQUE .
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TABERNA RÕMANA EST lN PICTVRÃ.

e

VERBO

~

+ ______

CARACTERíSTICA

DESINÊNCIA

DESIGNAM

I

MORFEMAS

-

.--J

IM:ro
TEMPO
PESSOA

túERJ
MIO
AMAVA
AMARIA
AMAREI

AMÁMOS
AMEMOS
AMÁSSEIS

I

m

laelo, Is, êre,
cupio, is, llre, CUjliui
uiuo, Is, &re,..IIi&
Indico, Is, ere, Indixl
uiso, Is, êre,.usI
pelo, Is, ere. pelllll.

inlerrogo, as, ãra, .íIl!Í

supero, as. ale, aui
regno, as, ãre, aul
oppugno, as, lira, aul

t- Os verbos que no Inlectum pertencem às várias confugaçoes podem ler um Perfejlo semelhanfe.
porque não há um~para cada uma.
2- Assim os verbos pertencentes à masma confugaçao podem ler Per!e/los diferentes

](.8

.m

au~

~u;i~com

~re

o infinitivo

em~~re

IUI

Ira(2)

quando a vogal final da tema aparace num participlo
em -10- com alarma T nos verbos com o infinitivo em
ãre eere

Nota (')"""s~v"'o'::",:-::o=-.";:c"'om=-:o"";:n"',n"',u:t.'Y"'o-:.:::m::-:or:.-:."""r::.~:-,"'r..
=pec=.Y"'am=."'nl"'.,"'.=m""'r-::-.-n
SOl. • que aparec.m com um Porl.Uo dll.rento

com - redobro
]
sem - redobro
em - 51 - slgmátlco
com - alternâncias de Umbr.
e de quaUdade
com - alternàncla de quantidade

<
ire

com o InflniUvo em

Ire

(2)

Nota (2)

Os verbos com o InliniUvo em I.CC..podem, como se vê,
apresentar Perfeitos diferentes, nomeadamente quand
a.Inao se generaliza a toda a flexao
a partir da uniao destes dois ternas. Infectum e
Perlectum. que se constitui o verbo fatino

