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Sobre o formador 

Leonardo Rosa Ramos 

Docente colaborador de Língua Latina na Universidade Pontifícia Salesiana, Roma. 

Professor convidado no Pontifício Ateneu Santo Anselmo, Roma. 

 

Foi aluno da Academia Vivarium Novum em Roma nos anos 2009-2011, onde recebeu formação 

específica na didáctica das línguas clássicas, especialmente segundo o método natura, popularmente 

conhecido como “método Orberg”; formou-se em Letras Cristãs e Clássicas pela Universidade 

Pontifícia Salesiana de Roma, da qual é docente colaborador de língua Latina; ademais, auxiliou na 

implementação do referido método, desde 2010, nos cursos de verão de latim e grego, promovidos 

pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, e desde 2014 também na Faculdade de Letras Cristãs 

e Clássicas da mesma Universidade; colaborou na revisão e correcção do manual de língua Latina 

Evagrius Magister (M. SAJOVIC 2016) e colabora na transcrição, tradução e revisão de manuscritos 

latinos em projectos de pesquisa em diferentes campos do saber. Em seu doutoramento em Letras 

Cristãs e Clássicas, ocupa-se de um dos poemas latinos de José de Anchieta, do qual prepara uma 

edição didáctica segundo o método natura. 

 

Objectivos 

O curso tem como objectivos: fornecer aos iniciantes algumas noções elementares da morfologia 

e da sintaxe da língua latina e aos iniciados um aprofundamento dos conhecimentos já adquiridos; 

estimular-lhes a capacidade linguística ativa e passiva, através de uma metodologia ativa que faz 

constante recurso à leitura de textos simples e ao uso ativo, oral e escrito, da língua latina; 

proporcionar-lhes a apreensão de um vocabulário latino de base que os torne capazes de observar e 

descrever, com frases latinas de baixa complexidade, imagens, situações e o ambiente que os 

circunda; introduzi-los ao vocabulário de uso cotidiano, através de pequenos diálogos em latim com 

o docente e entre si; induzi-los ao uso racional e criterioso de subsídios úteis ao aprendizado. 

 

Conteúdos e programa 

O curso é presencial e prevê um total de 15 horas de aulas frontais, complementadas por 10 horas 

de trabalho autónomo por parte de cada discente, ao qual serão propostos diariamente exercícios 

variados e leituras complementares que visam assimilar e aprofundar os conteúdos aprendidos 

durante as aulas. 
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Programa do curso de Latim vivo I (nível de iniciação) 

02/07/2018: Como apresentar-se em latim. Fórmulas de saudação e despedida. Notas sobre a 

pronúncia latina. Leitura parcial do primeiro capítulo do manual. Os gêneros masculino, feminino e 

neutro. A ordem dos termos na construção frasal latina. O caso nominativo singular e plural. Os 

adjectivos de primeira classe. Concordância nominal. A partícula interrogativa -ne e as perguntas 

retóricas com num. As perguntas com ubi e o complemento circunstancial de lugar. A conjunção 

adversativa sed. O sujeito, o predicado e o predicativo do sujeito. 

 

03/07/2018: Elementos de conversação: o léxico da escola. Leitura parcial do segundo e terceiro 

capítulos do manual. Os substantivos masculinos da segunda declinação em -er.  Os casos 

nominativo, acusativo singular e genitivo.   O pronome interrogativo quis quae quid; os numerais 

unus -a -um, duo duae duo e tres tria.  O pronome relativo qui quae quod. Cur e quia.Os verbos 

transitivos e intransitivos. A terceira pessoa do singular e do plural do presente do indicativo das 

quatro conjugações. 

 

04/07/2018: Elementos de conversação: o léxico das refeições. Exercícios de revisão. Leitura 

parcial do terceiro e quarto capítulos do manual. O uso de eius e de suus -a -um. Os casos acusativo 

plural e vocativo. O modo imperativo. Os numerais de um a dez. A primeira pessoa do singular e do 

plural do presente do indicativo das quatro conjugações. 

 

05/07/2018: Elementos de conversação: o léxico de uso doméstico. Recapitulação das desinências 

dos nomes e dos verbos. Leitura parcial do quinto capítulo do manual. As preposições ab, ex, cum, 

sine. Os casos acusativo plural e ablativo da primeira e segunda declinações. O pronome is ea id. A 

primeira pessoa do singular e do plural do presente do indicativo das quatro conjugações. 

 

06/07/2018: Prática de conversação e revisão geral. Avaliação final escrita. 

 

Programa do curso de Latim vivo II (nível avançado) 

02/07/2018: Apresentação e fórmulas de saudação e despedida. Leitura de colóquio latino e prática 

de conversação. Leitura parcial do sexto e sétimo capítulos do manual e recapitulação dos conteúdos 

chave, a saber: o caso locativo e os complementos de lugar. As preposições comparativas, o grau 

comparativo de igualdade. As vozes activa e passiva das quatro conjugações. O pronome reflexivo 

se. A preposição in com o acusativo. O caso dativo. 
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03/07/2018: Elementos de conversação: leitura de colóquios latinos. Extração e aquisição de 

inúmeras locuções latinas a partir dos textos e colóquios latinos para o enriquecimento do patrimônio 

fraseológico.Recapitulação oral do sétimo capítulo. Leitura parcial do oitavo capítulo do manual. Os 

pronomes demonstrativos hic haec hoc, ille illa illud, is ea id. O oblativo de preço. As proposições 

comparativas com os adjectivos quantus -a - um e tantus -a -um. Exercício escrito de revisão sobre 

os pronomes interrogativos, relativos e demonstrativos. 

 

04/07/2018: Elementos de conversação: leitura e tradução oral espontânea de colóquios latinos. 

Leitura parcial do nono capítulo do manual e da primeira e segunda partes do décimo. Recapitulação 

e prática oral dos substantivos masculinos e femininos da terceira declinação nominal. Os nomes 

parissílabos e imparissílabos. O genitivo plural da terceira declinação em -um e em -ium. 

  

05/07/2018: Elementos de conversação: retroversão escrita de um dos colóquios lidos e traduzidos 

anteriormente. Leitura parcial do décimo e do décimo primeiro capítulos do manual. Recapitulação e 

prática oral dos substantivos neutros e dos neutros em -ar, -e e -al da terceira declinação nominal.  

Proposições infinitivas subjetivas e objetivas com o acusativo e o infinitivo. Infinitivo presente ativo 

e passivo. 

 

06/07/2018: Elementos de conversação: exercício oral das proposições infinitivas objetivas e 

subjetivas. Retroversão oral espontânea de um dos colóquios latinos lidos e traduzidos anteriormente. 

Avaliação final escrita dos formandos.  

 

Metodologia 

Durante todo o curso aplicar-se-á o método indutivo, como proposto na colecção Lingua Latina 

per se illustrata, de Hans. H. Ørberg. Trata-se, de facto, de um método fundamentalmente ativo e 

contextual, ou seja, ao aluno é proposto um texto contínuo didacticamente elaborado, em que lhe são 

apresentadas de forma gradual as estruturas gramaticais elementares da língua latina, que o aluno é 

estimulado a aprender através da repetição e em diversos contextos.  

O vocabulário que dá corpo ao texto é escolhido segundo um critério de frequência, e o 

entendimento das palavras, jamais separadas do contexto global do texto, é favorecido pelo uso 

constante e abundante de sinônimos já conhecidos, antónimos, derivações, locuções e, sobretudo, de 

imagens ilustrativas que proporcionam ao aluno a visão concreta do conteúdo narrado. O uso 

abundante dos recursos visuais e da língua latina para descrever o ambiente circunstante, ao passo 

que rompe a relação verbum-verbum imposta pelo método dedutivo e instaura a relação verbum-res, 
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potencia a capacidade ativa do discente e, à medida que aproxima a língua latina de sua realidade 

cotidiana, o habitua a pensar em latim. 

 

Regime de avaliação 

Ao final do curso todos os inscritos serão submetidos a uma avaliação individual, que verificará a 

assimilação da aprendizagem dos conteúdos transmitidos. A avaliação será complementar aos 

exercícios que serão propostos no decorrer do curso e constará de atividades que envolvem leitura, 

escrita, escuta e fala, tais como: preenchimento de lacunas com substantivos, adjetivos e pronomes 

corretamente declinados e formas verbais flexionadas adequadamente; variação fraseológica com a 

substituição de palavras e locuções por sinônimos, antônimos e locuções correspondentes; perguntas 

sobre texto proposto, a serem respondidas em latim, oralmente ou por escrito, com o uso do 

patrimônio lexical e fraseológico apreendido; resumo oral de textos estudados em latim, sob a guia 

do docente; descrições guiadas de imagens; exercícios de ampliação guiada de períodos simples. 

 


