
III Encontro de Professores de Latim 

Relato de Atividades e da Plenária de Encerramento 

 

O III Encontro de Professores de Latim ocorreu nos dias 17 e 18 de abril de 2012, no Instituto 

de Letras da Universidade Federal Fluminense, tendo início às 10h do dia 17 e término às 16h 

do dia seguinte. A comissão organizadora docente foi composta pelos professores: Ana 

Thereza Basilio Vieira (UFRJ), Beethoven Alvarez (UFF), Livia Lindóia Paes Barreto (UFF), 

Leonardo Kaltner (UFF), Patricia Prata (Unicamp) e Thaíse Pereira Bastos (UFF). A comissão 

discente que ajudou no planejamento do evento foi formada pelos alunos da UFF: Andre 

Marques, Andréa Santos, Aline Santos, Carolina Gama, Douglas Gonçalves, Luciana Mourão, 

Luiz Pedro Barbosa; e atuaram durante o evento como membros da organização diversos 

outros alunos da UFF. 

Estavam presentes durante todo o evento, entre docentes e discentes, Alcione Lucena de 

Albertim (UFPB), Aline Billé Santos (UFF), Aline de Paula Teles (UFF), Amós Coelho da Silva 

(UERJ), Ana Paula Barbosa Andrade (UFF), Ana Thereza Basilio Vieira  (UFRJ), André Marques 

da Silva (UFF), Bárbara Teixeira Prieto (UFF), Beethoven Barreto Alvarez  (UFF), Bianca Bartira 

G. da Silva (UFF), Bruna da Silva Tavares (UFRJ  ), Carolina Akie Ochiai Seixas Lima  (UFMT), 

Carolina Camilo dos Santos Lopes (UFF), Carolina Mendes de Carvalho Gama (UFF), Carolina 

Mérida dos Reis (UFF), Cristiane de Santana Silva (UFF), Daniele Duarte dos Santos Leitão 

(UFBA), David Ribeiro Rosas (UFF), Douglas dos Santos Gonçalves (UFF), Edinalda Maria da 

Silva Ribeiro (IFF), Edson Ferreira Martins (UFV), Eleusa H. Saturnino (UFF), Eliana da Cunha 

Lopes  (FGS), Elizangela Moreira Valença (UFF), Everton da Silva Natividade (USP), Fábio Fortes 

(UFJF), Fernanda Cunha Sousa (UFG), Fernanda Florêncio de França (UFF), Gabriel Simonassi de 

Araújo Pires  (UFF), Giselle da Conceição Alves (UFF), Guilherme Vigginao Fonseca (UFES), 

Herick Soares Ferreira  (UFF), Ísis Vasconcelos de Moura Ferreira  (UFF), Jaciara Ornélia 

Nogueira de Oliveira  (UNEB), Jéssica Cristina de Souza Brandão  (UFF), João Bortolanza (UFU), 

João da Silva Bignon (UFF), Jonathan Henrique Marcos de Azevedo (UFF), Jorge Henrique dos 

Santos Nascimento  (USP), José Amarante Santos Sobrinho (UFBA), Julia Ellen da Cunha Pedra 

(UFF), Kátia regina Giesen (UFES), Laura Bettini Novas (UFF), Laura Rosane Quednau  (UFRGS), 

Leni Ribeiro Leite  (UFES), Leonardo Ferreira Kaltner (UFF), Livia Lindóia Paes Barreto  (UFF), 

Luciana Antonia Ferreira Marinho (UFRJ), Luciana Mourão Maio (UFF), Luís Carlos de Lima 

Carpinetti  (UFJF), Luiz Filipe dos Santos Silva (UFF), Luiz Pedro da Silva Barbosa (UFF), Márcio 

Luiz Moitinha Ribeiro (UERJ), Maria Adriana dos Santos (UFF), Mariana Tavares Spezani (UFF), 

Milton Marques Júnior  (UFPB), Neiva Ferreira Pinto (UFJF), Nilciléia da Silva Rosário (UFF), 



Patricia Prata  (UNICAMP), Priscila Nunes Picado de Castro (UFF), Renato Pinto de Almeida 

(UFF), Rivia Silveira da Fonseca (UFRRJ), Rosana de Resende Ferreira Vargas (UFF), Shirlei 

Patricia Silva Neves Almeida  (UFBA), Silvio Wesley Rezende Bernal  (UFBA), Simone Sales 

Marasco Franco (UFRJ), Thaíse Pereira Bastos  (UFF), Thiago da Silva Pinheiro (UFF), Vanessa 

Lanes Meirelles (UFF), Waldinéia Teles Pereira (UFF), Wellington Batista (UFF), Wellington 

Ferreira Lima  (UNIFAL), William Frederico de Souza Rodrigues (UFF) e Willy Paredes Soares  

(UFPB). 

No dia 17, às 10:00h, foi realizada a Abertura do III Encontro de Professores de Latim, com as 

falas da professora Jussara Abraçado, como Diretora do Instituto de Letras da UFF, e dos 

professores Beethoven Alvarez e Lívia Lindoia, como organizadores do evento. Na ocasião, 

foram saudados todos os participantes e destacada a importância da continuidade dos 

trabalhos já implementados pelos dois anteriores Encontros de Professores da Latim. 

Entre 10:30h e 12:00h, a Conferência de Abertura foi proferida pelo Prof. Dr. Milton Marques 

(UFPB), que ilustrou com clareza os desafios do ensino de Letras Clássicas hoje no Brasil, em 

especial, a partir das experiências do inovador curso de Línguas Clássicas da Universidade 

Federal da Paraíba. 

Retornando às 14:00h, os Grupos de Discussão foram divididos e se reuniram de posse de uma 

sugestão de roteiro de discussão, elaborada anteriormente. Assim, foram compostos dois 

grupos de docentes: Grupo I – Universidades onde haja curso completo de latim e/ou pós-

graduação na área e Grupo II – Universidades onde o latim é parte de outras licenciaturas. 

Todos os alunos se reuniram no Grupo III – Estudantes de Latim na Graduação e Pós-

Graduação. Os temas de discussão versaram basicamente sobre “Pesquisa na graduação e pós-

graduação” e “O papel do latim na formação de alunos: necessidades e expectativas”. As 

discussões se estenderam até as 18:00h, com o encerramento dos trabalhos do dia 17. 

No dia 18 de abril, entre as 10:00h e as 12:00h, foi montada a Mesa-Redonda “Relatos e 

Experiências sobre o ensino de latim na universidade brasileira”, que reuniu os professores 

Patricia Prata (Unicamp), Prof.ª Dr.ª Jaciara Oliveira (UNEB) e Prof.ª Dr.ª Ana Thereza (UFRJ). 

Às 14:00h, foi organizada a Plenária de Encerramento dos grupos de discussão e de 

planejamento do próximo encontro. 

O Grupo III, que contou com a participação de discentes de graduação e pós-graduação, foi o 

primeiro a apresentar o resumo de suas discussões, traduzidos, basicamente, nos seguintes 

pedidos aos professores: 

1. Maior número de bolsas de pesquisa, com maior divulgação e mais dedicação dos 

professores; 2. Maior atenção à imagem do profissional do latim; 3. Esclarecimento sobre 

possibilidades do mercado de trabalho. 



Após os pedidos dos discentes, todos os presentes consentiram. 

Na sequência, o Grupo II apresentou seus resultados:  

1. A proposta de redação de um pedido de manifestação ao CNE sobre a posição dos cursos de 

latim nos curricula de Letras-Língua Materna e Letras-Língua Estrangeira: a redação preliminar 

do pedido foi entregue a todos os participantes da plenário que a leram imediatamente, 

discutiram seu conteúdo, indicaram algumas breves alterações no texto e aprovaram os nomes 

de Wellington Ferreira, Beethoven Alvarez e Fernanda Sousa para a compor uma comissão que 

faria uma revisão final no texto, tendo em vistas as discussões propostas, e que encaminharia 

o pedido ao CNE.  

2. Apoio a uma potencial proposta, oriunda dos debates da conferência de abertura, de 

criação de uma associação de professores de latim. O Grupo I indicou que faria a proposta 

formal na sequência. 

Por fim, o Grupo I apresentou à plenária 5 propostas, advindas das suas discussões do dia 

anterior: 

1. Criação de uma Comissão com o intuito de estudar as diretrizes para a elaboração de uma 

revista científica que não pertencesse a um instituição específica, voltada para publicação de 

material de pesquisas discentes. Tal Comissão, formada por Wellington Ferreira (Unifal), 

Beethoven Alvarez (UFF), Douglas Gonçalves (graduando UFF) e Bruna Tavares (pós-graduanda 

UFRJ ), foi aprovada em plenária. 

2. Criação de uma Associação de Professores de Latim autônoma, porém circunscrita à SBEC. 

Após longa e acalorada discussão, com 31 votos favoráveis, 2 não favoráveis e 4 abstenções, a 

plenária decidiu a favor da criação da Associação. 

3. A partir da aprovação da criação da Associação, foi proposta uma Comissão para o efetivo 

estudo dos procedimentos de montagem desta Associação, composta por Milton Marques 

(UFPB), Leonardo Kaltner (UFF) e Ana Theresa (UFRJ).  

4. Criação de uma Comissão para montagem de uma página piloto do Portal do Professor de 

Latim, composta por Rívia Fonseca (UFRRJ), José Amarante (UFBA) e Thaíse Pereira (UFF), um 

portal na internet que reúna material de apoio para a prática da docência do latim e facilite o 

diálogo e a troca de experiências entre profissionais da área. 

5. Criação de uma Comissão de estudo para viabilizar uma Pós-Graduação Interinstitucional, 

composta por Lívia Lindoia (UFF), Milton Marques (UFPB), Patricia Prata (Unicamp), Leni 

Ribeiro (UFES) e Éverton Natividade (pós-graduado USP). 

Ficou aprovado ainda que todos os resultados das comissões serão apresentados em plenária 

no IV Encontro de Professores de Latim. 



Após discussão e votação, por unanimidade, foi decidido que os próximos Encontros de 

Professores de Latim ocorreria paralela ou subordinadamente a eventos científicos mais 

abragentes, mas que continuaria sua marcha itinerante. 

Surgiu a proposta de uma periodicidade bienal do evento, até então anual, de forma a conferir 

mais substância às discussões. Dados os resultados a serem apresentados pelas comissões no 

seguinte encontro, a plenária decidiu aprovar que o próximo encontro ainda seja anual, mas 

indicou que seja pauta do próximo encontro a proposta de tornar o evento bienal. 

Foi indicada a Universidade Federal da Paraíba para sediar o próximo evento, contudo o 

professor Milton alertou que em 2013 talvez não houvesse condições ideais em sua 

universidade para tal, assim se sugeriu e foi aprovado que o IV Encontro de Professores de 

Latim em 2013 ocorresse junto do Congresso da SBEC. Para a interlocução com a Diretoria da 

SBEC sobre a proposta, foi aprovado o nome das professoras Neiva Pinto (UFJF) e Livia Lindoia 

(UFF), já eleitas como Organizadoras do evento. Ficou ainda decidido que o V Encontro, então, 

em 2014 (ou 2015?), será realizado na Universidade Federal da Paraíba. 

Às 17:00h, houve a fala de encerramento feita pelos membros da comissão organizadora, 

quando foram feitos diversos agradecimentos e, por fim, foi feita uma singela homenagem ao 

professor Ernesto Faria pelo cinquentenário de seu falecimento. 


