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ANOTAÇÕES DA AULA 1
HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DA GRÉCIA E DE ROMA
Este resumo apresenta vários aspectos relacionados à Antiguidade Clássica, que tem início
no século VIII a.C. desde a poesia grega homérica e estende-se à queda do Império Romano,
no século V d.C. Nessa abrangência, existem dois marcos importantes da Antiguidade
Clássica: Grécia antiga e Roma antiga.
O legado cultural da Antiguidade Clássica
O que é Antiguidade Clássica?
A expressão Antiguidade Clássica é bem abrangente, compreendendo um período da História
da Europa que se inicia com a poesia grega de Homero, aproximadamente no século VIII a.C,
e se estende até a queda do Império romano, no século V d.C.
Dois marcos
Grécia antiga
Roma antiga
GRÉCIA ANTIGA
Períodos históricos
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Período Pré-Homérico
O período pré-homérico origina o desenvolvimento da civilização grega que fora constituída
pela miscigenação de diversos povos da antiguidade que invadiram a região: cretenses,
aqueus, jônios, eólios e dórios. Corresponde a uma fase inicial de povoamento da Grécia.
Assim, com a influência cultural desses povos surge a cultura grega, num período de quase
100 anos, marcando essencialmente, as invasões de diversos povos indo-europeus (arianos).
Inicialmente, esses povos conquistaram áreas próximas ao sul da península Balcânica, entre
os mares Jônico, Mediterrâneo e Egeu e, nesse período, ocorreu a primeira diáspora grega a dispersão da população grega em diversas partes.
Os aqueus foram os primeiros a chegar e dominar parte dos povos que habitavam tais regiões,
fundando a cidade de Micenas, um importante centro político, econômico e cultural da época.
Além de Micenas, Argos e Tirinto tiveram um papel preponderante na história. Os aqueus
representavam uma civilização muito belicosa que, aos poucos, foi conquistando diversos
locais. Assim, conquistaram a ilha de Creta invadindo a cidade de Cnossos e derrotaram a
cidade de Troia. Por esse motivo, a civilização que se desenvolve durante esse período é
denominada de "civilização creto-micênica", com a união da cultura cretense (minoica) e dos
aqueus.
Com a chegada de outros povos, a civilização desenvolvida pelos aqueus se miscigenou com
a dos jônios e eólios, mantendo uma relação pacífica. Mais tarde, os dórios, povos de tradição
belicosa e militar que detinham as técnicas do metal, invadiram e destruíram diversas cidades
da região da Hélade, na parte continental da Grécia. Esse fato gerou o que ficou conhecido
como a “primeira diáspora grega”, com a migração de diversos povos, pondo fim ao período
pré-homérico e dando início ao período homérico. Isso favoreceu a formação de várias
colônias gregas em diversas regiões.
(https://www.todamateria.com.br/periodo-pre-homerico)
Período Homérico
O nome dado a esta fase, está relacionado com o poeta grego Homero, autor dos poemas
épicos “A Ilíada” e a “Odisseia”.
Com a invasão dos povos dórios nas regiões gregas, a sociedade da época sofreu no período
anterior a diáspora grega (dispersão de diversos povos), visto a maneira violenta com que
tomaram e destruíram diversas cidades da Hélade grega. Após esse evento, que pôs fim ao
período anterior (pré-homérico), a sociedade grega passa por uma fase de reestruturação,
que tem início com o período homérico. Assim, diversas colônias gregas são fundadas e
surgem os genos, um tipo de organização social familiar desenvolvido a partir desse período.
Em outras palavras, essa fase marcou a substituição da cultura micênica pela gentílica (dos
genos).
As principais características dos genos eram: sistema fechado, autônomo e autossuficiente
(independência econômica), de forma que o trabalho coletivo era realizado por membros da
mesma família. Eram comandados pelo pater, o chefe e autoridade máxima dessas
organizações que possuía autoridade política, militar e religiosa. Assim, os genos eram
sociedades patriarcais, cujos membros compartilhavam laços consanguíneos.
Nos genos, os bens eram comuns a todos os habitantes, ou seja, era baseado numa
sociedade igualitária, donde seus membros (os gens) cultivavam as terras e criavam animais
para o sustento de todos. No entanto, esse sistema de organização econômica e social entrou
em decadência, levando a “segunda diáspora grega”.
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A desestruturação das comunidades gentílicas ocorreu porque a população foi crescendo e
almejou melhores condições de vida.
Assim, com o passar do tempo, o trabalho nos genos não suportava alimentar toda a
população. Da mesma forma que ocorreu na primeira diáspora grega, ou seja, a fundação de
diversas colônias, no período homérico esse fator também é propulsionado com a dispersão
de diversos povos, dando origem a importantes cidades-estado como Bizâncio, Marselha,
Nápoles, Siracusa, dentre outras. Além disso, a decadência dos genos possibilitou uma
fragmentação social e econômica tendo em conta a proximidade com os chefes dessas
organizações, que por fim, levou a uma nova estrutura social dividida em: eupátridas (bemnascidos), georgóis (agricultores) e thetas (marginais). Surge, portanto, as classes sociais e
a propriedade privada na Grécia Antiga, pondo fim ao período homérico e dando início ao
período arcaico.
(https://www.todamateria.com.br/periodo-homerico)
Período Arcaico
As cidades-Estado: evolução no período Arcaico, governo próprio, invenção da propriedade
privada, guerreiro proprietário, pobres e escravos.
Esparta e Atenas.
Vídeo “Série Grandes Civilizações: A Grécia Antiga (Parte 1) - TV Escola”
Esparta: isolamento, mais conservadora, aristocrata, educação militar (lacônica), disciplina
física, valorização da força.
Atenas: navegação e comércio, democracia (somente homens), mulheres submissas,
equilíbrio entre mente e corpo (esporte e filosofia).
Mulheres de Atenas (Chico Buarque)
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas
Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas
Quando amadas, se perfumam
Se banham com leite, se arrumam
Suas melenas
Quando fustigadas não choram
Se ajoelham, pedem, imploram
Mais duras penas
Cadenas
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas
Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas
Quando eles embarcam, soldados
Elas tecem longos bordados
Mil quarentenas
E quando eles voltam sedentos
Querem arrancar violentos
Carícias plenas
Obscenas [...]
Grande desenvolvimento das cidades-estados, das polis gregas, em particular, Esparta e
Atenas, importantes, com governo próprio, com reis próprios.
Esparta, com uma cultura voltada para a guerra, o culto ao vigor físico, pouco discurso, poucas
palavras, a formação do guerreiro. Cidade muito isolada. A sociedade espartana dividia-se
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em três classes sociais: os esparciatas ou espartanos (classe dominante, únicos com direitos
políticos), os periecos (camada intermediária) e os hilotas (escravos). Os espartanos
desenvolveram forte organização militar e eram soldados treinados desde a infância. O
cidadão espartano era mantido pelo Estado para o propósito da guerra. Os periecos eram
homens livres (comerciantes, agricultores e artesãos), mas não cidadãos, pagavam tributos
aos espartanos e, em caso de guerra, eram convocados para o exército. Os hilotas realizavam
todos os trabalhos manuais e constituíam a maioria da população de Esparta.
Atenas, com abertura para os mares e o principal centro cultural de toda a Grécia, constituíase na polis grega marcada pela evolução do pensamento, valorizava as artes, o pensamento
filosófico. Cultuava, também, a disciplina física, mas com equilíbrio.
Auge e declínio das cidades-estado
Período Clássico (aprox. 500 a 336 a.C.)
Era de ouro de Atenas. Supremacia financeira e naval. Com a Guerra do Peloponeso, começa
o declínio (431-403 a.C.).
Período Helenístico (336 a 30 a.C.)
Início da decadência das póleis gregas. Transição entre domínio da cultura grega e
surgimento da civilização romana. Marcado pela ascensão de Alexandre Magno - Alexandre
o Grande. No período temos a cultura grega e a própria língua grega influenciando diversas
culturas, porque Alexandre Magno reúne sob o seu domínio, não somente as cidades estados
da Grécia, como também diversas cidades, vários povos do mundo antigo. A cultura grega
influencia e é influenciada por essas diversas culturas. Nesse momento, dá-se a decadência
das cidades estados. Com a morte de Alexandre Magno chega ao fim o período da Grécia
Clássica, que não determina o fim da influência da cultura grega. A cultura romana recebe
influência da cultura grega. A própria língua latina sofre influência do grego.
Cultura helenística ou helenismo
Fusão das culturas de várias regiões, conquistadas no Oriente por Alexandre Magno, com
valores culturais dos gregos. Difusão do grego, valorização do conhecimento (matemática,
física, história, medicina, filosofia e gramática).
Alexandria, no Egito, era o grande centro do Helenismo, principalmente nas artes e na
literatura.
ROMA ANTIGA
Períodos históricos
Período Monárquico (753-509 a.C.)
Pouca informação confiável. Governo de reis de origens etruscas. O estudo da monarquia
romana conta com um conjunto de fontes históricas bastante limitadas. A grande maioria das
informações obtidas desse período é extraída da interpretação de lendas que fazem
referência aos sete reinados instituídos nessa época.
Período Republicano (507-27 a.C.)
Estabelecimento da República, governo partilhado por dois cônsules, auxiliado pelo Senado.
Crescimento e riqueza. Conflitos entre patrícios e plebeus. Início de guerras e expansão das
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fronteiras. Durante a passagem da monarquia para a república, eram os patrícios que
detinham o poder e controlavam as instituições políticas. Concentrando o poder religioso,
político e a justiça, exerciam o governo à procura de benefícios particulares. Para os plebeus,
sem direito à participação política, restavam apenas deveres, como pagar impostos e servir o
exército.
Da República ao Império: a revolução de Júlio César
Vídeo “Roma antiga 2 – César”
Período Imperial (27 a.C.-476 d.C.)
O Império Romano, que foi construído após o fim da República, correspondeu ao período de
maior esplendor da Civilização Romana, com grandes obras de urbanização e
embelezamento das cidades, além de um grande incentivo à produção cultural e artística. Alto
Império: com a pax romana, conquista e ampliação de territórios, riqueza e esplendor. Baixo
Império: com profundas crises, divisão do império em duas partes (Roma – Império do
Ocidente, e Constantinopla – Império do Oriente) e decadência ao final.
Cabe destacar a importância do domínio do poder militar político de Roma antiga, poder que
se faz presente em várias regiões do mundo antigo. Isso traz riquezas, poder e prestígio para
Roma. Mas, há também crises internas, tensões, conflitos entre classes. Roma acaba por ser
derrotada pelas crises internas.
O declínio do Império Romano não se dá da noite para o dia.
Difusão da língua romana – latim vulgar, falado.
As línguas neolatinas surgiram do latim vulgar. O termo vulgar, nesse contexto, significa: uma
variação linguística relativa ao linguajar coloquial.
Línguas românicas: italiano, romeno, catalão, castelhano, português, francês...
Vídeo “Roma antiga 6 – A queda de Roma”
Apesar de todo seu poder político e militar, Roma foi muito influenciada pela cultura grega,
recebendo importante influência da arte, pintura e arquitetura gregas. O latim, língua do
império romano, também recebeu influência do grego.
Roma também recebeu influência da religiosidade grega, particularmente na elaboração de
sua mitologia.
ATIVIDADE
Qual a abrangência da Antiguidade Clássica?
Resposta:
Compreende um período da História da Europa que se inicia com a poesia grega de Homero,
aproximadamente no século VIII a.C. e se estende até a queda do Império romano, no século
V d.C. Abrange tanto a história e cultura da Grécia antiga quanto da Roma Antiga.
Qual elemento histórico marca o início do Helenismo ou da cultura helenística? Que diferença
básica existe entre cultura helenística e cultura helênica?
Resposta:
Ascensão de Alexandre Magno (Alexandre, o Grande), com a formação de um vasto império
a partir da conquista dos gregos pelos macedônios e da junção da cultura dos gregos e dos
povos do Oriente. Este período marca o início da decadência das póleis gregas, com a
transição entre o domínio da cultura grega e o surgimento da civilização romana.
Enquanto a cultura helenística corresponde à fusão da cultura grega com a cultura oriental, a
cultura helênica corresponde, simplesmente, à cultura grega.
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ANOTAÇÕES DA AULA 2
MITOLOGIA GREGA E LATINA.
OS MESTRES DA FILOSOFIA GREGA ANTIGA
PLATÃO E ARISTÓTELES
A mitologia e o pensamento filosófico da Antiguidade Clássica e sua influência na civilização
ocidental.
Mito é uma narrativa que tenta explicar o Cosmos. Não histórica, não lógica, não científica.
Modo primitivo de conceber o mundo, narrativa imaginativa não histórica e não lógica que
“mostra como a realidade veio à existência, seja a realidade total, o Cosmos, seja um
fragmento dela”. Na literatura, mito corresponde à narrativa, à fábula, ao enredo, expressando
o sentido profundo das coisas por meio de uma história.
Religião grega antiga
Crenças e rituais praticados por variados grupos na Grécia Antiga.
Caracteriza-se pelo politeísmo, exceção feita a grupos que defendiam a existência de uma
divindade única e transcendente.
MITOLOGIA GREGA
Divindades gregas: narrativas míticas.
Características humanas, com virtudes e defeitos.
Embora imortais, não eram onipotentes nem escapavam das forças do destino.
No panteão grego, havia hierarquia.
Havia divindades ligadas a cidades e domínios da natureza.
Os Doze Deuses Gregos
Zeus
Hera
Poseidon
Atena
Ares
Deméter
Apolo
Ártemis
Hefesto
Afrodite
Hermes
Dioniso
As divindades
Como possuíam vícios humanos e interagiam com seres humanos, podiam ter filhos com eles.
Zeus
Rei dos deuses e governante do Monte Olimpo; Deus do céu e das tempestades. O filho mais
novo dos Titãs Cronos e Reia. Símbolos: o raio e a águia e as barbas.
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Hera
Rainha dos deuses. Deusa do casamento e da maternidade. Símbolos: o pavão e a vaca.
Filha de Cronos e Reia. Mulher e irmã de Zeus.
Hades
Deus dos mortos, dos Infernos e das riquezas da terra. Filho do Titã Cronos e de Reia. Irmão
de Zeus e Poseidon
Héstia
Deusa virgem do lar e da lareira. Símbolo: Lareira. Filha de Cronos e Reia, e irmã de Zeus.
Poseidon
Deus dos Mares, dos terramotos e dos cavalos. Filho de Cronos e Reia. Irmão de Zeus e
Hades.
Atena
Deusa virgem da sabedoria, ofícios e estratégia militar. Símbolos são a oliveira e o mocho.
Filha de Zeus, de acordo com algumas tradições, com Métis.
Ares
Deus da guerra. Símbolos incluem o javali e a lança. Filho de Zeus e Hera.
Deméter
Deusa da fertilidade, agricultura, natureza e estações do ano. Símbolos: papoila e cereais.
Filha de Cronos e Reia, irmã de Zeus.
Apolo
Deus do Sol, da cura, da peste, das artes, da música, poesia, profecia e do tiro com arco.
Símbolos incluem a lira e o arco. Ártemis é sua irmã gémea. Filho de Zeus e de Leto.
Ártemis
Deusa virgem da caça e da lua. Símbolos incluem o veado e o arco. Irmã gémea de Apolo,
filha de Zeus e de Leto.
Hefesto
Ferreiro dos deuses; deus do fogo e da metalurgia. Filho de Zeus e Hera ou, de acordo com
algumas tradições, apenas de Hera
Afrodite
Deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Filha de Zeus e de Dione ou, noutras tradições,
de Urano. Símbolos: a pomba e o espelho.
Hermes
Mensageiro dos deuses; deus do comércio e dos ladrões. Símbolos incluem o caduceu e as
botas com asas. Filho de Zeus e da ninfa Maia.
Dioniso.
Deus do vinho, das festas e do êxtase. O seu símbolo é a pantera e a videira. Filho de Zeus
e da mortal Sémele.
Outras entidades: titãs, ancestrais dos deuses, sendo seus inimigos; centauros (metade
homem e metade cavalo); sátiros (metade homem e metade bode); o Minotauro (meio homem
e meio touro); ninfas, criaturas que habitavam a natureza (como as dríades, ninfas das
árvores, e as nereidas, ninfas do mar); os ciclopes e as górgonas, além de outros seres
mitológicos.
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PENSAMENTO FILOSÓFICO
Destaque para a filosofia na Grécia: Platão e Aristóteles.
Platão
Discípulo de Sócrates e fundador da Academia de Atenas.
Algumas obras:
 A República, diálogo entre Sócrates e um grupo de amigos, tratando de temas como
a justiça
 O Banquete, diálogo em que trata do amor e da natureza
 Fedro, diálogo entre Sócrates e Fedro, que apresenta temas como o amor e a
retórica.
Vídeo “Platão” (Univesp TV)
Aristóteles
Nascido em Estagira e aluno de Platão em Atenas.
Algumas obras:
 Retórica, ética e artes.
 Ética a Nicômaco, trata da ética, da virtude, da justiça, entre outros temas
 Poética, trata da arte, do teatro, da poesia e estética
 Retórica, trata dos gêneros retóricos, do discurso, do saber e de outros aspectos da
oratória e da persuasão
Vídeo “Aristóteles” (Univesp TV)
A Poética de Aristóteles
Mimesis



“Reprodução da realidade” ou reprodução realista dos objetos e da realidade.
“Ato criativo cujo produto se mantém inteiramente autônomo em relação às
realidades fenomênicas”, compreendendo um processo idealizante, em
relação ao objeto representado, ou estilístico construtivo, em relação à
execução da obra

O poeta como imitador
 Representa as coisas como são ou eram, tendo como referência o presente ou
o passado (representação realística);
 Imita as coisas como os outros dizem que elas são ou parecem ser, conforme
opina a maioria (representação segundo o senso comum);
 Representa as coisas como elas deveriam ser, criando uma situação
(representação segundo o verossímil).
Ainda sobre mimesis
 A tragédia: imitação ou representação da ação de homens de caráter elevado,
imitando-os melhores do que ordinariamente eles são.
 A comédia: imitação das ações não elevadas ou ignóbeis, imitando os homens
piores.
 A epopeia: representação de ações elevadas, narrativa metrificada,
caracterizando-se por uma estrutura em versos acompanhada da melopeia
(canto).
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Platão: linguagem
Ato de falar como compromisso com a verdade, pois toda ficção fatalmente se desmorona
diante do que ele chama de ‘realidades vivas’, isto é, as ideias”.
Platão: mimesis e poesia
A imitação realizada na obra de arte e, particularmente, na poesia, não é um tipo de cópia fiel
da realidade, mas cópia da cópia. A poesia é uma imitação inferior.
Platão: três níveis de imitação

Realidade ideal identificada com a essência do ser, com a ideia, sendo singular,
absoluta e produzida pelo divino;

Realidade da imitação do artesão, ao reproduzir um objeto, com visão particular
da realidade de primeiro nível ou da ideia;

Realidade da imitação do artista (pintor ou poeta), manifestada na obra, que
não se identifica com a ideia abstrata (primeiro nível) nem com o objeto concreto
(segundo nível).
(BRANDÃO, 1976)
Para Platão, a imitação corresponde à ilusão e ao irracional, Platão valoriza as verdades
essenciais manifestadas nas ideias, portanto, ele opta pela filosofia em detrimento da poesia,
condenando a imitação artística.
Outras influências
Estoicismo (Estóicos): (do grego Στωικισμός) é uma escola de filosofia helenística fundada
em Atenas por Zenão de Cítio no início do século III a.C. Os estoicos ensinavam que as
emoções destrutivas resultam de erros de julgamento, e que um sábio, ou pessoa com
"perfeição moral e intelectual", não sofreria dessas emoções.
Epicurismo (Epicuristas): é o sistema filosófico que prega a procura dos prazeres
moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo, com a ausência
de sofrimento corporal pelo conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos
desejos. Por outro lado, quando os desejos são exacerbados podem ser fonte de
perturbações constantes, dificultando o encontro da felicidade que é manter a saúde do corpo
e a serenidade do espírito, ensinado por Epicuro de Samos, filósofo ateniense do século IV
a.C., e seguido depois por outros filósofos, chamados epicuristas.
Referências
BOSI, Alfredo. Entre a retórica e a poesia. In: BRANDÃO, Roberto de O. A tradição sempre
nova. São Paulo: Ática, 1976.
BRANDÃO, Roberto de O. A tradição sempre nova. São Paulo: Ática, 1976.
ATIVIDADE
Na mitologia grega, quais são as principais características das divindades?
Resposta:
Possuíam características humanas, incluindo as virtudes e os defeitos dos seres humanos.
Embora imortais, as divindades não eram onipotentes nem escapavam das forças do destino.
Entre deuses e deusas do panteão grego, havia uma hierarquia e, também, divindades ligadas
a determinadas cidades e domínios da natureza. Como as divindades possuíam os vícios
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humanos e interagiam com os seres humanos, em alguns casos podiam até ter filhos com
eles.
Aristóteles desenvolveu, em seu conceito de mimesis ou imitação (representação), uma
caracterização da tragédia, da comédia e da epopeia, formas literárias marcantes de
Antiguidade Clássica.
Resposta:
A tragédia: imitação ou representação da ação de homens de caráter elevado, imitando-os
melhores do que ordinariamente eles são.
A comédia: imitação das ações não elevadas ou ignóbeis, imitando os homens piores.
A epopeia: representação de ações elevadas, narrativa metrificada, caracterizando-se por
uma estrutura em versos acompanhada da melopeia (canto).
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ANOTAÇÕES DA AULA 3
A ARTE NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA.
A LITERATURA GREGA ANTIGA:
HOMERO E OS GÊNEROS LITERÁRIOS DA ANTIGUIDADE
Aspectos da arte e da literatura na Antiguidade Clássica

Arte na antiguidade clássica
Retrata temas mitológicos, como se pode notar na literatura, com a Ilíada e a Odisseia, e nas
artes visuais, como a pintura e a escultura, com a representação de figuras e motivos
mitológicos.

Artes visuais: Grécia Antiga
Decoração da arquitetura e realização de súplicas ou agradecimentos aos deuses.
•Representação de um ideal de beleza tanto do homem quanto da mulher.

Artes visuais: Roma Antiga
Reservatórios de água, aquedutos, edifícios com patamares, fachadas e pórticos.
Termas imperiais, com arcos e cúpulas e semicúpulas.
Edifícios para instalação de tribunais e mercados, com formatos que serviram de modelo para
a construção de igrejas cristãs.
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Gêneros Literários – Platão
Quem apresenta o universo narrado?
Poesia ditirâmbica: impera a voz do poeta
Tragédia e comédia: predomina a voz das personagens, ocultando-se a voz do autor
Epopeia: vozes do poeta e das suas criações.
Gêneros Literários – Aristóteles
Aspectos formais e conteudísticos dos gêneros
Tragédia e epopeia: imitam os homens melhores do que são, com linguagem nobre, formal
e erudita;
Comédia: imita o homem inferior e o que é risível, com linguagem licenciosa.
Gêneros Literários - Horácio
Correspondem a regras específicas em relação ao tema, à estrutura e aos aspectos
estilísticos.
Possuem estrutura e função estabelecidas por uma ‘lei’, que não era imposição externa senão
descoberta de essências profundas”.
(GARASA, 1971 apud MOISÉS, 1999)
Epopeia ou poesia épica
Longa narrativa em versos, de caráter heroico, grandioso e de interesse nacional e social.
Apresenta uma atmosfera maravilhosa que se caracteriza pela presença de acontecimentos
históricos passados, mitos, heróis e deuses.
Protagonista: herói de força física e psíquica superior, embora de constituição simples,
instintiva e natural
Tema: acontecimentos históricos e bélicos, o amor.
Ação de forças sobrenaturais e do "maravilhoso" nos atos dos heróis.
Exemplos de epopeias: “Ilíada” (herói – Aquiles) e “Odisseia” (herói Ulisses), atribuídas a
Homero, tendo como pano de fundo a Guerra de Tróia; “Eneida”, de Virgílio (herói – Enéias).
Estrutura da epopeia
 proposição: enunciado do tema da obra
 invocação: apelo às divindades para auxiliar no trabalho poético ou criador
 narração: parte central da obra, com relato minucioso (terceira pessoa) dos feitos do herói,
dividida em Cantos ou Livros
 epílogo: fecho da ação, com algo imprevisto, porém verossímil e coerente, além de conter
um final feliz
(MOISÉS, 1999)
Tragédia
“Imitação de ações de caráter elevado, completa em si mesma, de certa extensão, em
linguagem ornamentada [...] que se efetua, não por narrativa, mas mediante atores, e que,
suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação desses sentimentos.”
Origem etimológica do termo: do grego antigo τραγῳδία, composto de τράγος, "cabra" e ᾠδή,
"música". Linguagem ornamentada, apresentando ritmo, harmonia e canto. A temática é
caracterizada por uma ação dramática que apresenta uma situação inicialmente feliz, mas
que no desfecho se revela fatal. A literatura grega reúne três grandes tragediógrafos, cujos
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trabalhos ainda existem: Sófocles, Eurípedes e Ésquilo. Exemplos de tragédias: “Édipo rei”,
de Sófocles; “Medeia”, de Eurípedes; “Prometeu acorrentado”, de Ésquilo.
Estrutura da tragédia
 prólogo: anterior à entrada do coro, com anúncio do tema, em forma de diálogo
 párodo: entrada do coro
 episódios: eram três, separados pelos estásimos, canto lírico entoado pelo coro sem que
ele saísse do lugar, e por outras intervenções do coro
 êxodo: desfecho
Comédia
Para Aristóteles, a comédia corresponde à arte que imita as ações dos homens inferiores.
De caráter cômico e ridículo, a comédia chegou a ser considerada inferior à tragédia.
A importância da comédia era a possibilidade democrática de sátira a todo tipo de ideia,
inicialmente política. Assim como hoje, em seu surgimento, ninguém estava a salvo de ser
alvo das críticas da comédia: governantes, nobres e nem ao menos os deuses. Exemplos de
comédias: “As rãs” e “As nuvens”, de Aristófanes – foram representadas em Atenas.
A comédia na Grécia clássica
 Comédia antiga: destaque para Aristófanes
 Comédia mediana: temática mitológica ou apenas literária, no início, mais adiante de
índole social, caracterizando-se pela ausência do coro
 Comédia nova: decorrente da comédia mediana, temáticas relacionadas com a paixão, o
amor e os costumes; economia dos acontecimentos, simplicidade das cenas e uso
absoluto do diálogo
(MOISÉS, 1999)
A comédia na Roma antiga
 Com prólogo, diálogo e acompanhamento musical (flauta), mas ignorava o coro
 Atelanas: peças populares, de caráter burlesco, grosseiras e equivalentes às festas a Baco
 Comédia paliata: seguia modelo da comédia nova, atores usavam pallium (vestimenta)
 Comédia togata: uso da toga (roupa romana)
 Comédia praetexta: uso da praetexta, toga de cor branca com banda larga púrpura
(MOISÉS, 1999)
Lírica
União da poesia com a música, nasce entre os gregos, século VII a.C. Inicialmente, era
associada a práticas religiosas, aos mitos, mas os romanos enfatizaram seu aspecto estético.
Odes de Horácio: representante da lírica clássica romana. Temáticas religiosas, morais,
políticas e sobre a efemeridade da vida.
As elegias: derivadas da epopeia. Sentimentos graves e temas festivos, com conceitos e
máximas morais. Destaque: Ovídio.
(MOISÉS, 1999)
A sátira latina




Forma literária essencialmente romana.
Crítica das instituições ou das pessoas, dos males da sociedade ou dos indivíduos.
Ataque aos vícios ou defeitos; insatisfação diante da realidade apresentada, caráter
moralizante.
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Inicialmente, em sua estrutura e forma, misturava a prosa à poesia, mas depois passou a
se exprimir em verso.
Lucílio, Horácio e Juvenal.
(MOISÉS, 1999)

Sátira menipeia
Referência ao filósofo cínico grego Menipo de Gedara.
Representantes: Sêneca , com Apocolocintose,e Petrônio, com Satiricon.
Características gerais: mistura de gêneros, crítica tanto séria quanto cômica, inserção da
paródia, presença de um observador distanciado, entre outras.
Referências
ARISTÓTELES. Poética. Trad.Eudoro de Souza. 2. ed. Porto Alegre: Editora Globo, 1966.
MARTINS, Paulo. Literatura latina. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2009.
MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 14.ed. São Paulo: Cultrix, 1999.
ATIVIDADE
Qual gênero literário, na Antiguidade Clássica, é considerado essencialmente romano?
Resposta:
Entre os gêneros literários desenvolvidos na Roma Antiga, a sátira é considerada a forma
literária essencialmente romana, diferentemente das demais, que encontravam similares entre
os gregos.
A lírica, originada entre os gregos e relacionada com aspectos religiosos e mitológicos, ganha
que tratamento entre os romanos? Quais seus principais representantes na Roma Antiga?
Resposta:
Os romanos enfatizaram o aspecto estético da lírica. Destacam-se as Odes de Horácio, com
temáticas religiosas, morais, políticas e sobre a efemeridade da vida; e também ganham
destaque as elegias de Ovídio, derivadas da epopeia, apresentando sentimentos graves e
temas festivos, com conceitos e máximas morais.
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ANOTAÇÕES DA AULA 4
DESTAQUES ENTRE OS CLÁSSICOS LITERÁRIOS
DA CULTURA GRECO-LATINA ANTIGA
Destaques entre os clássicos literários da cultura greco-latina antiga:
Ilíada e Odisseia, de Homero; Eneida, de Virgílio; Medeia, de Eurípedes; As rãs e As
nuvens, de Aristófanes.
Ilíada e Odisseia




Atribuídas a Homero, tendo como pano de fundo a Guerra de Troia e suas lendárias
histórias.
Heróis “agressivos e ferozes nas batalhas, mas pacíficos e justos na vida normal”.
Textos criados por volta de 750 a.C., preservados por dois séculos pela tradição oral dos
aedos, poetas-cantores. Por volta de 500 a.C., os textos ganharam registro escrito.

A ILÍADA
Do grego Ilias, relativo a Ílion ou Troia.
Poema épico, com 15693 versos, 24 Cantos.
Herói: Aquiles, guerreiro grego mais vitorioso, filho de Peleu e da deusa Tétis.
Episódios do último ano da Guerra de Troia, entre gregos e troianos, com destaque para a
cólera ou ira de Aquiles.
Argumento
A ira de Aquiles, provocada por uma disputa entre ele e Agamêmnon, comandante dos
exércitos gregos em Troia, culminando com a morte do herói troiano Heitor, filho de Príamo,
principal guerreiro troiano.
A Guerra de Troia é motivada pelo rapto de Helena, a mulher mais bela da Grécia e esposa
de Menelau, rei de Esparta. Quem a captura é o príncipe de Troia, Páris Alexandre.
Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, filho de Peleu,
funesta, que inumeráveis dores aos Aqueus causou
e muitas valorosas almas de heróis ao Hades lançou, e a eles tornou presa de cães
e de todas as aves de rapina;
cumpriu-se o desígnio de Zeus,
o qual desde o princípio separou em discórdia
o filho de Atreu, senhor de guerreiros, e o divino Aquiles.
A ODISSEIA
Poema épico: 12110 versos, 24 Cantos
Herói: Odisseu (Ulisses), rei de Ítaca, ilha grega
Distanciamento de Ulisses de seu lar, as angústias de Telêmaco, o filho, e de Penélope, a
esposa, às voltas com vários pretendentes. Longa volta de Ulisses para casa, após dez anos
na Guerra de Troia e dez anos enfrentando obstáculos na volta a Ítaca.
DE NICOLA, 2011
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E então a sábia Penélope respondeu-lhe novamente:
"Estrangeiro, os sonhos são verdadeiramente confusos,
ambíguos e, para os homens, nem tudo se cumpre.
Pois são dois os portões dos tênues sonhos:
um é feito de chifre, e o outro de marfim.
Os sonhos que passam através do cerrado portão de marfim
enganam, trazendo promessas que não se cumprem;
mas, os que saem pelo polido portão de chifre,
esses se cumprem, para os mortais que os veem."
ENEIDA
De Virgílio, poeta latino;
Estruturada em 9826 versos, distribuídos em 12 Cantos;
Herói: Eneias, troiano, filho de Anquises e da deusa Vênus, combateu ao lado de Heitor na
Guerra de Troia;
Narra a lenda da fundação de Roma e exalta a grandeza do Império Romano;
Canto as armas e o varão que, proveniente das praias de Troia, fugindo por força de seu
próprio destino, foi o primeiro a chegar à Itália e aos litorais lavínios; foi ele atirado de um lado
para outro, nas terras e no mar, pela força dos deuses, pela ira memorável da cruel Juno, e
sofreu muito na guerra até que construísse uma cidade e introduzisse os deuses no Lácio, de
onde procedem a geração latina, os velhos albanos e os muros da altiva Roma.
MEDEIA
Tragédia grega, de Eurípedes, com 1419 versos;
Medeia trava uma luta contra todas as adversidades que lhe sobrevêm. Após traições e
perseguições, vinga-se de seus inimigos, e acaba matando seus próprios filhos, fugindo
depois num carro alado providenciado por seu avô, o deus Hélio.
Medeia: Não permitirei,
amigas, que riam de mim os inimigos!
Terá de ser assim. De que vale viver?
Já não existem pátria para mim, meu lar,
Nenhum refúgio nesta minha desventura.
Fui insensata quando outrora abandonei
o lar paterno, seduzida pela fala
desse grego que, se me ajudarem os deuses,
me pagará justa reparação em breve.
AS RÃS
Comédia grega, de Aristófanes, 1419 versos;
Dionísio se disfarça de Hércules e vai ao Hades, tentando trazer de volta a Atenas o grande
poeta trágico Eurípedes. Na travessia para o mundo dos mortos, na barca de Caronte,
Dionísio é acompanhado por um coro de rãs. Já no mundo dos mortos, é convidado por Hades
para decidir, numa disputa, quem é o melhor poeta trágico: se Ésquilo ou Eurípedes.
AS NUVENS
Representada em 423 a.C., com forte crítica aos sofistas, à justiça e à aristocracia em Atenas,
ridicularizando o ateísmo e a negação da sabedoria recebida dos deuses e da superioridade
da cultura grega. Na peça, a figura de Sócrates é ridicularizada.
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ATIVIDADE
Sobre a Ilíada e a Odisseia, é correto afirmar que:
(A) correspondem à lírica romana antiga.
(B) são representantes da poesia épica grega antiga.
(C) foram escritas, certamente, por Homero e, posteriormente, transformaram-se em narrativa
oral popular.
(D) são exemplos da tragédia grega antiga.
(E) apresentam heróis pacíficos, que não participam de batalhas ou guerras.
Resposta: B
Ilíada e Odisseia são exemplos privilegiados da épica grega antiga, com autoria atribuída a
Homero, que as teria escrito depois de preservadas por dois séculos por meio da tradição
oral. Seus heróis eram guerreiros agressivos nas batalhas, apesar de pacíficos e justos na
vida normal.
Qual poema épico narra a lenda da fundação mítica de Roma?
Resposta:
O poema épico Eneida, do poeta latino Virgílio, narra a fundação mítica de Roma e exalta a
grandeza do Império Romano. No poema, Eneias, guerreiro troiano que combateu ao lado de
Heitor, torna-se rei do Lácio. De sua descendência saem os fundadores da cidade de Roma.
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ANOTAÇÕES DA AULA 5
A HERANÇA LEXICAL DOS GREGOS
O legado linguístico da Antiguidade Clássica: o grego e o latim.
Contexto histórico da língua grega
Período Helenístico: difusão da cultura grega; o grego torna-se língua comum, recebendo
influência de outras línguas.
Dialetos do grego clássico
Jônico: dialeto usado nas obras atribuídas a Homero (por volta do século VIII a.C.), além de
Hesíodo, Heródoto e Hipócrates. Falado na Jônia, região litorânea da Ásia Menor.
Apresentava elementos dialetais antigos.
Ático: falado na Ática, com Atenas como pólis, usado por importantes pensadores e escritores
(séculos V e IV a.C.). Nos séculos V e VI a.C., é também chamado de grego clássico, com
obras de Platão e de Aristóteles. Para alguns estudiosos, jônico e ático formariam,
originalmente, um mesmo dialeto.
Dórico: dialeto usado em Esparta, importante pólis grega, além de Creta, Rodes e Corinto.
Eólico: falado inicialmente na Beócia e, depois, na Eólia, nas ilhas do mar do norte e centro
do Mar Egeu.
Períodos históricos do grego
•Período de Formação: de 1.500 a.C a 900 a.C (600 anos)
•Período Clássico: de 600 a.C a 300 a.C (300 anos)
•Período Koinê: de 300 a.C a 300 d.C (600 anos)
•Período Bizantino: 300 d.C a 1.500 d.C (1.200 anos)
•Período Moderno: de 1.500 d.C até a contemporaneidade.
Alfabeto Grego
Em sua origem, escrevia-se usando as letras do alfabeto grego na direção da direita para a
esquerda. Atualmente, escreve-se da esquerda para a direita, como se faz com a maioria das
línguas modernas.

No grego clássico, usavam-se somente letras maiúsculas.
As letras minúsculas são introduzidas na Idade Média mediante um processo de simplificação.
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Composição do alfabeto grego
O alfabeto grego é composto por 24 letras, sendo 17 consoantes e 7 vogais. É considerado o
primeiro alfabeto que representou os sons vocálicos, e não apenas os sons correspondentes
às consoantes, algo comum nos alfabetos semíticos.
Características gramaticais do grego antigo
Natureza flexiva;
Possuía apenas artigo definido, que podia ser flexionado;
Os verbos denotam processos ou ações, e podem ser formados a partir de noções nominais.
História do Latim
O latim, assim como a maior parte das línguas da Europa e algumas da Ásia, deriva de um
tronco comum chamado Indo-europeu, que pode ser dividido em cinco grupos:
O latim, em princípio falado apenas pelos habitantes da região central da Península Itálica,
prevaleceu sobre os outros dialetos e difundiu-se por toda região graças às conquistas e ao
desenvolvimento alcançado pelo povo romano ao longo de sua História.
As primeiras manifestações escritas em latim arcaico de que se tem registro pertencem ao
século VII ou VI a.C. e são encontradas em alguns monumentos e objetos. Apenas no século
III a.C. a língua latina começou a adquirir forma literária.
No curso de sua longa história, a língua dos romanos passou por consideráveis
transformações, e o desenvolvimento da literatura sofreu influências, especialmente do grego.
Períodos da Literatura Latina
A Literatura Latina pode ser dividida em três grandes períodos:
1. Período Arcaico (séc. III – séc. I a.C.)
Principais autores:
2. Período Clássico (séc. I a.C. – 14 d.C.)
Principais autores:
3. Período Pós-Clássico (séc. I – séc. II d.C)
Principais autores:
Após esse período, tem-se o Latim Tardio, que se confunde com o Latim Medieval.
Em todos esses estágios, o latim foi uma língua literária. A língua falada pelo povo,
considerada forma não culta, ficou conhecida como Latim Vulgar.
Latim Vulgar
Foi a partir da transformação do latim vulgar que tiveram origem as línguas românicas:
•italiano
•francês
•espanhol
•romeno
•português
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ATIVIDADE
Qual a diferença fundamental entre o Latim Vulgar e o Latim Literário?
Resposta:
O latim vulgar pode ser definido como o latim falado ou a variedade oral da língua latina, já o
latim literário era escrito.
Considere as afirmações a seguir:
I O latim clássico ou literário deu origem às chamadas línguas românicas ou neolatinas.
II Francês, espanhol, português, romeno e italiano são línguas românicas, pois têm sua origem
em transformações do latim vulgar.
III O estudo da língua latina não tem relação com a língua portuguesa, pois o português não
pode ser considerado uma língua românica.
IV No curso da longa história do latim, a língua dos romanos passou por consideráveis
transformações, e o desenvolvimento da língua latina sofreu influências, especialmente do
grego.
Estão corretas:
a) Afirmativas I e II.
b) Afirmativas I e III.
c) Afirmativas I e IV.
d) Afirmativas II e III.
e) Afirmativa II e IV.
Resposta: E
A afirmativa I está incorreta porque as línguas românicas ou neolatinas são originárias de
transformações do latim vulgar, e não do latim clássico ou literário. A afirmativa III está
incorreta porque o estudo da língua latina traz benefício para a compreensão da história e da
gramática da língua portuguesa, pois o português é uma língua românica.
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ANOTAÇÕES DA AULA 6
SISTEMA DE FORMAÇÃO DA LÍNGUA LATINA
Aspectos do alfabeto latino
Principais características gramaticais da língua latina
O Alfabeto
No período Clássico, o alfabeto latino era composto por 23 letras:
Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Vu Xx Yy Zz
É importante observar:
Os romanos não conheciam os sons correspondentes aos grafemas portugueses J (janela) e
V (vento).
Grafava-se i tanto com valor de vogal (Cicero, Cícero e dominus, senhor), quanto com valor
de consoante (Iuno, Juno e Iulius, Júlio).
Da mesma forma era o uso de u, que quando maiúscula era grafada V, tanto com valor de
consoante: Venus, Vênus deusa do amor e Ioui, Jove ou Júpiter, o pai dos deuses; quanto
com valor de vogal: urbs ou Vrbs, cidade.
O Y e o Z foram introduzidos no final do século I, para transcrever palavras gregas.
A Pronúncia
O latim é uma língua antiga que ao longo do tempo sofreu transformações até originar as
chamadas línguas românicas.
Por não haver mais falantes naturais, não é possível saber ao certo como se realizavam
concretamente os fonemas dessa língua.
Assim, a pronúncia utilizada no aprendizado dessa língua é, na verdade, convencional.
Fruto de importantes trabalhos filológicos (desde o século XIX, pelos comparativistas), a
pronúncia restaurada é o que se acredita ser o mais próximo do que foi o latim.
Por razões culturais e religiosas, estamos mais acostumados à pronúncia do latim eclesiástico
Vídeo
Pronúncia Restaurada
Ditongos ae e oe- são pronunciados /aj/
(“ai”) e /ɔj/ (“oi”), respectivamente
-I-/-i- e -V-/-u- são pronunciados sempre com o som /j/ e /w/
-C- é sempre pronunciado com o som /k/: Cicero /kikero/
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-G- pronunciado como /g/: regina /regina/
-S- mesmo intervocálico, sempre pronunciado como /s/: Caesar /Caesar/
-H- é sempre aspirado
-M- e -N- nunca nasalam a vogal precedente
-X- é pronunciado /ks/: dux /duks/
-z - soa como /dz/: zelus /zelus/

Enquanto no Português as sílabas são qualitativas, isto é, tônicas e átonas, a sílaba latina é
quantitativa.
Sua pronúncia possui uma duração (tempo), que pode ser longa (ˉ), ou breve (˘). Uma sílaba
longa equivale a duas breves.
Os desacordos existentes entre a representação gráfica e a fala oral, no caso de uma língua
sem falantes naturais vivos como o latim, impõem lacunas irreparáveis ao seu aprendizado.
Vogais
A quantidade das vogais latinas era um traço distintivo, portanto, um dado formal, tal como
para falantes de português é a distinção entre vogais abertas e fechadas, por exemplo.
Nós, falantes de português, distinguimos, isto é, reconhecemos como diferentes, as
palavras avô e avó simplesmente pela abertura e fechamento da vogal “o”.
O gênero
O latim possui três gêneros: o masculino, o feminino e o neutro.
Os gêneros das palavras são sempre muito particulares a cada língua, pois resultam de
questões sobretudo culturais, por esse motivo não há como estabelecer critérios muito bem
definidos para sua distinção. Pode-se afirmar, no entanto, que:
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São do gênero masculino: nomes e profissões de homens; e animais do sexo masculino.
São do gênero feminino: nomes e profissões de mulheres; animais do sexo feminino; e
nomes de árvores.
São do gênero neutro: todos os substantivos que se referem a um ser inanimado. Mas,
atenção, nem todo ser inanimado é expresso por meio de um substantivo neutro.

Gênero do substantivo

Você sabia?





Em Latim, não existem artigos
Empregam-se pouco os pronomes pessoais sujeitos
Em comparação com a língua portuguesa, as preposições são menos utilizadas
Originalmente, no latim só havia letras maiúsculas, as minúsculas são usadas a partir da
idade média
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ATIVIDADE
Sobre as letras do alfabeto latino, podemos afirmar que:
(A) O alfabeto latino, em todos os períodos de sua história, sempre contou com as letras Y e
Z.
(B) Nas palavras latinas Venus e Vrbs, a primeira letra tem valor de consoante e de vogal,
respectivamente.
(C) Na palavra latina Cicero, o i tem valor de consoante, enquanto na palavra latina Iuno, o i
tem valor de vogal.
(D) Nas palavras portuguesas “jantar” e “valeta”, as letras iniciais J e V possuem sons que
têm a mesma correspondência com a língua dos romanos, o latim.
(E) Todas as letras do alfabeto latino eram grafadas ou escritas da mesma forma, ou seja,
tanto na forma minúscula quanto maiúscula as letras possuíam a mesma forma.
Resposta: B
A opção B é a correta porque em Venus a primeira letra tem valor de consoante e em Vrbs a
primeira letra tem valor de vogal. A alternativa A está incorreta porque o alfabeto latino contou
com 23 letras no período Clássico, sendo que Y e Z foram introduzidos no final do século I. A
opção C está incorreta porque na palavra latina Cicero o i tem valor de vogal, enquanto na
palavra latina Iuno, o i tem valor de consoante. A alternativa D está incorreta porque, nas
palavras portuguesas “jantar” e “valeta”, as letras iniciais J e V possuem sons que NÃO têm a
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mesma correspondência com a língua latina. Os romanos não conheciam os sons
correspondentes aos grafemas portugueses J (janela) e V (vento). A opção E está incorreta
porque as letras do alfabeto latino não eram todas grafadas da mesma forma quando
maiúsculas e minúsculas, como a letra u, quando minúscula, e V quando maiúscula.
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ANOTAÇÕES DA AULA 7
SISTEMA NOMINAL LATINO
Natureza flexiva do latim
O latim é uma língua de natureza flexiva
Assim como o português, o latim possui classes de palavras variáveis: nomes (substantivos e
adjetivos), pronomes e verbos; e classes de palavras invariáveis: advérbios, preposições,
conjunções, interjeições, numerais.

A noção de caso
Os casos representam a função que a palavra realiza na frase em relação aos outros
elementos.
O latim possui seis casos que correspondem às seguintes funções sintáticas:
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Isso significa que, em latim, o valor que a palavra tem na frase é representado, também,
pela sua terminação, ou seja, a palavra muda de forma para indicar mudança de valor
no seu relacionamento com as demais palavras da frase (a sua relação sintática).
Vamos comparar alguns exemplos
Observe as seguintes frases portuguesas:
A1 Catulo ama Estela
B1 Estela ama Catulo
Comparando as orações A1 e B1, notamos que as mensagens nelas contidas são diferentes,
embora cada uma das palavras, tomadas isoladamente, tenha exatamente a mesma forma.
Pode-se afirmar, portanto, que em português o que caracteriza a diferença de uma mensagem
é a ordem das palavras na oração.

Vê-se que há uma diferença na terminação dos nomes.
Desse modo, pode-se inferir que, em latim, o sentido da mensagem é determinado pelas
diferentes formas sob as quais a palavra se apresenta na oração.
Latim x Português
Em Português, as classes variáveis nominais flexionam-se em gênero e número para indicar
categorias gramaticais e têm sua função sintática determinada por sua posição na frase em
relação ao verbo.
Em Latim, as classes nominais recebem flexões de gênero e número, que indicam
categorias gramaticais e também de caso, que expressam a função sintática do termo na
oração.
Caso é um modo de escrever a palavra em latim de acordo com a função que ela exerce
na frase.
Graças à flexão nominal do latim, as palavras tinham grande mobilidade na oração, o que era
muito explorado como recurso estilístico pelos poetas romanos.
As frases poderiam ser ordenadas de diversas maneiras, sem que isso alterasse o seu sentido
básico, o que não ocorre em português:
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AMICA - AMICUS
+
in- não
(prefixo indicador de
ausência ou negação)
=
INIMICA - INIMICUS
A Descrição Gramatical do Latim
A descrição da língua latina apresentada pela gramática divide os substantivos em
5 grupos. Cada um segue um modelo de formação. A esses grupos dá-se o nome de
declinação.
Declinação
•

Conjunto das formas assumidas por um mesmo nome (substantivo ou adjetivo) de
acordo com o gênero, o número e o caso.
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•

Essa divisão, feita desde os tempos dos gramáticos latinos, foi determinada pela
estrutura dos nomes, a fim de se estabelecer um padrão para a declinação.

Vídeo: Filme “Sociedade dos poetas mortos”
A primeira declinação
•
•

Os substantivos que pertencem à chamada “primeira declinação” têm a vogal temática
-A-. Eles apresentarão sempre os mesmos morfemas flexionais.
Os dicionários e as gramáticas de latim fornecem sempre a terminação de genitivo
singular para indicar a que grupo o nome pertence. O genitivo singular da 1ª declinação
é -AE.

Ira, –ae :(f) ira
Poeta, - ae: (m) poeta
Puella, ae: (f) menina
Regina, ae: (f) rainha
Terra, -ae: (f)terra
Substantivos de tema em “a”.
Maioria substantivos femininos:
puella, filia, regina, amica, persona
Masculinos: profissões comuns ao sexo masculino, como nauta (marinheiro) e auriga
(cocheiro).
Substantivos formados com sufixo cola e geno: agricola (agricultor), incola (habitante),
indigena (indígena).
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Dicionários
Dicionário latino-português: etimológico, prosódico, histórico, geográfico, mitológico,
biográfico. F. R. dos Santos Saraiva. Editora Livraria Garnier.
Versão digitalizada:
https://archive.org/details/F.rDosSantosSaraivaNoviss.Dic.LatinoPortuguez
Dicionário latim-português. Porto Editora.
Versão digitalizada:
https://archive.org/details/F.rDosSantosSaraivaNoviss.Dic.LatinoPortuguez
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Referências
CARDOSO, Zélia de Almeida. Iniciação ao latim. 6 ed. São Paulo: Ática, 2006.
ATIVIDADE
Explique qual é a principal diferença da estrutura da língua latina em relação à estrutura da
língua portuguesa.
Resposta:
A principal diferença está no fato de as palavras na língua latina terem grande mobilidade na
frase, em função da noção de caso.
Por que as frases a seguir têm o mesmo sentido?
 Catullus amat Lesbiam.
 Lesbiam amat Catullus.
 Catullus Lesbiam amat.
Resposta:
As frases têm o mesmo sentido, apesar da mudança na ordem dos substantivos, porque a
terminação dos substantivos é a mesma (mesmo caso), indicando que os substantivos
exercem a mesma função sintática nas três frases.
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ANOTAÇÕES DA AULA 8
SEGUNDA DECLINAÇÃO NO LATIM
A ESTRUTURA DO VERBO EM LATIM
O que vamos aprender
A segunda declinação
A estrutura do verbo em latim
A segunda declinação
Substantivos com vogal temática -o-, embora algumas vezes seja difícil notá-la a partir do
nominativo.

Nomes da segunda declinação
Femininos:
Pirus, - i: (f) pereira
Malus, - i: (f) macieira (adj. “mau”)
Vlmus, - i: (f) olmeiro
Neutros:
Templum, - i: (n) templo
Bellum, - i: (n) guerra
Pelagus, - i: (n) mar
Vulgus, - i: (n) multidão, povo
Mundus, - i: (n) mundo
Caelum, -i: (n) céu
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Terminações da segunda declinação

Declinação de dominus

Você reconhece?
Agnus Dei
Verbum Dei
Servus Servorum Dei
Os adjetivos
À classe gramatical dos adjetivos pertencem os termos usados para qualificar ou caracterizar
os substantivos.
Em Latim, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero, número e CASO.
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As gramáticas latinas dividem os adjetivos em dois grupos, chamados 1ª e 2ª classes. Essa
divisão é determinada pelo modelo de declinação que cada adjetivo segue.
Os adjetivos da chamada “1ª classe” seguem os modelos da 1ª e 2ª declinações. Já os da
chamada “2ª classe” seguem o modelo da 3ª declinação.
Para o nosso estudo, será suficiente conhecer como se comportam apenas os adjetivos da 1ª
classe.
Nos adjetivos desse grupo, verifica-se uma oscilação temática entre -a-/-o-.
A mudança de tema se dá a fim de determinar a concordância de gênero.
E o que isso significa?
Isso significa que para concordar com um substantivo feminino, a vogal temática será -a-.
Portanto, seguirá o modelo da 1ª declinação.
Já para concordar com um substantivo masculino ou neutro, o adjetivo terá -o- como vogal
temática. Portanto, seguirá o modelo da 2ª declinação.
Em outras palavras...
Os adjetivos da 1ª classe...
... comportam-se como nomes de tema em -a- (1ª declinação) para concordar com
substantivo feminino.
... comportam-se como nomes de tema em -o- (2ª declinação) para concordar com
substantivo masculino ou neutro.
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Verbo amare (primeira conjugação)
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Verbo esse (ser/estar)
O verbo ESSE (tema es-) é um verbo irregular.
Sua morfologia, no Presente do Indicativo, é a seguinte:
Latim
Português
sum
eu sou / estou
es
tu és / estás
est
ele é / está / há (=existe)
sumus
nós somos / estamos
estis
vós sois / estais
sunt
eles são / estão / há (=existem)
Referências
CARDOSO, Zélia de Almeida. Iniciação ao latim. 6 ed. São Paulo: Ática, 2006.
REZENDE, Antônio Martinez de. Latina essentia: preparação ao latim. 3. ed. rev. amp. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2005.
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ANOTAÇÕES DA AULA 9
POR QUE ESTUDAR AINDA A LÍNGUA LATINA?
O latim é a língua das ciências. Foi uma língua utilizada nas universidades até meados do
século XX. Quem era cientista se via obrigado a escrever em latim. Fora isso, há várias
aplicações que se estendem até hoje, como os nomes científicos e a tabela periódica. As
abreviações dos elementos químicos têm origem nessa língua. Por exemplo, o símbolo Au
vem da palavra aurum, ouro em latim. O mesmo com o chumbo. Por que esse elemento tem
como símbolo Pb? Porque vem de plumbum. E assim por diante.
Mas, as influências não ficam restritas à ciência.
Tudo o que temos na cultura ocidental, devemos à cultura latina e, por tabela, à Grécia. Afinal,
os romanos herdaram muitos aspectos da cultura grega, que era mais forte. Os gregos foram
dominados pelas armas, mas dominaram culturalmente. Isso se vê claramente nos modelos
literários, como as antigas epopeias. Quando se lê a “Eneida”, de Virgílio, é possível perceber
elementos vindos das epopeias de Homero, principalmente “Ilíada” e “Odisseia”. A própria
história mostra isso ao narrar o final da guerra de Troia, em que Eneias, como fugitivo da
guerra, vive muitas aventuras com o destino profetizado de que ele iria fundar uma nova
nação. A Itália. E a influência se vê não apenas no conteúdo, mas nas formas também. É uma
história contada em dez cantos e com todas as estruturas formais rígidas herdadas
diretamente dos gregos. E como isso passou para o português? Bom, tudo começa com
Camões. O primeiro verso de “Eneida” diz: “Arma virumque cano”, isto é, “Eu canto as armas
e o varão”. Ou seja, o anúncio de que contará as aventuras de Eneias. No primeiro verso de
"Os Lusíadas" se lê: “As armas e os Barões assinalados”. Isto é, Camões faz quase como
uma paráfrase do primeiro verso da obra de Virgílio. Fora isso, “Os Lusíadas” possui todas as
estruturas tanto da “Eneida” quanto das epopeias de Homero. (FARIA)
Resposta “utilitarista”: compreender e dominar melhor a língua portuguesa, familiarizar-se
com alguns termos técnicos de determinadas áreas, disciplinar a mente etc. O latim é útil para
compreender as regras da língua portuguesa.
Explicação histórica: interesse literário, manter a tradição dos estudos clássicos, adquirir
cultura humanística. Permitiria a aproximação das grandes obras escritas na Antiguidade
Clássica.
Uma motivação a se considerar: o latim por ele mesmo. Muitos linguistas do latim ressaltam
que uma língua basta em si mesma para provocar o desejo de aprender a língua.
O Latim está morto?
As línguas não morrem. Elas deixam de ser faladas. O que morre é o falante da língua. Além
disso, é possível encontrar o latim em vários lugares. No supermercado, por exemplo, é
possível encontrar produtos com nomes em latim ou latinizados, como corpus, intimus, lux,
fiat lux, bonno, entre outros. Além disso, há animes japoneses e grupos de rock que possuem
letras de música em latim, assim como a música erudita. Também, há vários livros com
expressões latinas, caso de Harry Potter, por exemplo. Então, é uma língua presente.
Encontramos, constantemente, os termos abaixo:
Curriculum Vitae
Ipsis litteris
Pro labore
Modus operandi
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In loco
Campus
Idem
Ibidem
Apud
Você reconhece algum destes termos?








Errare est humanum (Virgílio) – Errar é humano
Fama uolat (Sêneca) – A fama tem asas
Fortuna est caeca (Cícero) – O destino é cego
Cogito, ergo sum (Descartes) – Penso, logo existo
Carpe diem (Horácio) – Aproveite o dia
Terra rotunda est – A Terra é redonda
In terra caecorum monoculus rex – Em terra de cegos quem tem um olho é rei

Benefícios do estudo do latim






Compreensão da irregularidade de algumas formas verbais.
quero e quis: fazem parte de um paradigma verbal irregular originado de formas latinas
que já eram irregulares: quaero x quaesii, que “remontam a um latim arcaico quaiso e
quaissii, o que significa que, em algum momento da história, houve um radical comum a
essas formas” (BIZZOCCHI, 2000).
Compreensão da formação do superlativo erudito de adjetivos em português.
Exemplo: forma erudita do superlativo absoluto sintético macérrimo, que tem origem no
latim macerrimu. A forma erudita macérrimo é diferente da forma coloquial magérrimo,
mais comum na linguagem oral (BIZZOCCHI, 2000).

Termos latinos na linguagem técnico-científica
O latim foi utilizado, durante muito tempo, como a língua da ciência, além de seu uso no
contexto eclesiástico (Catolicismo). É possível encontrar muitos termos latinos na linguagem
técnico-científica, destacando-se a linguagem forense (jurídica).
Apud: junto a
Ad hoc: Para isto, para esse caso, para esse fim específico.
A posteriori: depois de um fato, de trás para diante.
A priori: de antes, sem conhecimento prévio, de frente para trás.
Curriculum vitae: currículo de vida
Campus: campo, polo
Data venia: com a devida vênia, com licença.
Et caetera (et cetera, etc.): e as outras coisas, e os outros.
Exemplia gratia (e.g.): por exemplo.
Fac simile: faça de modo semelhante.
Idem: igual, igualmente
In loco: no lugar, no próprio lugar
Ipsis litteris: pelas mesmas letras, literalmente
Lato sensu: em sentido amplo, em sentido geral
Modus operandi: modo de agir, de operar.
Per capita: por indivíduo, por cabeça.
Pro labore: pelo trabalho.
Sapereaude: Ouse saber.
Sinequa non: sem o qual não pode ser
Stricto sensu: em sentido restrito, literal.
Vademecum: vem comigo, compêndio de obras clássicas ou de referência.
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Radical latino na composição das palavras
RADICAL LATINO

LÉXICO PORTUGUÊS

Aequus, a, um (igual justo direito)
Ager, agri (campo)
Anima, ae (alma)
Aqua, ae (água)
Bellu, i (guerra)
Caput, capitis (cabeça)
Cor, cordis (coração)
Doceo, doces, docui, doctum, docere (ensinar)
Equus, equi (cavalo)
Flamma, ae (chama)
Frango, frangis (quebrar)
Ignis (fogo)
Lac, lactis (leite)
Lego, legis, legi, lectum, legere (ler)
Opus, operis (obra)
Pluvial, ae (chuva)
Rumpo, rumpis, rupi, ruptum, rumpere(romper)
Solvo, solvis, solvi, solutum, solvere(destruir)
Torqueo, torques, torsi, tortum, torquere (torcer)
Video, vides, vidi, visum, videre (ver)

Equivalente, equidade, equivaler, equidistante
Agricultor, agrícola, agrário
Ânimo, animação, animismo
Aquífero, aqueduto
Bélico, belicoso, beligerante
Capitão, capital, decapitar
Cordial, recordar, de cor, misericórdia
Docente, documento, doutor, doutrina
Equino, equestre, equinocultura
Inflamável
Fração, frágil, fragmentar
Ignição, ignívoro
Lácteo, lactante, laticínio
Legível, leitura, lente
Cooperar, operário, opereta
Pluvial, pluviômetro
Corrupção, ruptura, erupção
Absolver, dissoluto, solução, solúvel
Distorção, extorsão, tortura, retorquir.
Evidência, vidente, previdência.
(RIBEIRO, 2009)

Referências
BIZZOCCHI, Aldo. A complexidade gramatical do português como possível fator obstrutivo
de sua internacionalização. Atas do III Encontro Luso-Afro-Brasileiro de Língua Portuguesa,
Literaturas e Comunicação Social, 2000. Disponível em:
<http://www.aldobizzocchi.com.br/artigo33.asp>. Acesso em: 10 maio 2015.
BIZZOCCHI, Aldo. Macérrimo, magérrimo e magríssimo. Revista Língua Portuguesa, Blog
do Aldo Bizzocchi, fev. 2014. Disponível em: <http://revistalingua.uol.com.br/textos/blogabizzocchi/macerrimo-magerrimo-e-magrissimo-305350-1.asp>. Acesso em: 10 maio 2015.
FARIA, Johnwill Costa. Entrevista. Disponível em: <http://www.jornalopcao.com.br/posts/
reportagens/morta-que-nada-essa-lingua-esta-vivissima>. Acesso 6 jun. 2015.
RIBEIRO, Manuel P. Gramática aplicada da língua portuguesa. 15. ed. rev. e ampl. Rio de
Janeiro: Metáfora, 2005.
ATIVIDADE
Como você avalia os benefícios do estudo da língua latina? Em que medida eles contribuem
para sua formação e para a compreensão da estrutura da língua portuguesa?
Resposta:
Identifique, nas palavras a seguir, os radicais gregos ou latinos e o seu significado:
Belígero: BELI = guerra / GERO => aquele que faz a partir de um salário
Decapitar: DE = separação, negação / CAPITAR = caput = cabeça => separação da cabeça
Discórdia: DIS = separação, negação, sem, dois / CÓRDIA = coração => corações separado
Frangalhos: FRANGA = quebrar, fraturar, fragmentar

42

ANOTAÇÕES DA AULA 10
CONTRIBUIÇÕES DO LATIM E DO GREGO
NA LÍNGUA PORTUGUESA
Heranças lexicais greco-latinas
Antenor Nascente, no seu Dicionário Etimológico, avalia que, na Língua Portuguesa, há
16.079 palavras de origem grega e 80.703 palavras de origem latina. Esse número, ainda que
precise ser atualizado, dá uma ideia da importância do grego e do latim na linguagem técnicocientífica e na norma culta da língua portuguesa.
Prefixos gregos
a-, an-: Afastamento, privação, negação, insuficiência, carência. Exemplos: anônimo, amoral,
ateu, afônico
ana- : Inversão, mudança, repetição. Exemplos: analogia, análise, anagrama, anacrônico
anfi- : Em redor, em torno, de um e outro lado, duplicidade. Exemplos: anfiteatro, anfíbio,
anfibologia
anti- : Oposição, ação contrária. Exemplos: antídoto, antipatia, antagonista, antítese
arqui-, arce- : Superioridade hierárquica, primazia, excesso. Exemplos: arquiduque,
arquétipo, arcebispo, arquimilionário
di-: Duplicidade. Exemplos: dissílabo, ditongo, dilema.
hiper- : Posição superior, excesso. Exemplos: hipertensão, hipérbole, hipertrofia
hipo- : Posição inferior, escassez. Exemplos: hipocrisia, hipótese, hipodérmico
meta- : Mudança, sucessão. Exemplos: metamorfose, metáfora, metacarpo
para- : Proximidade, semelhança, intensidade. Exemplos: paralelo, parasita, paradoxo,
paradigma
pro- : Posição em frente, anterioridade. Exemplos: prólogo, prognóstico, profeta, programa
poli- : Multiplicidade. Exemplos: polissílabo, polissíndeto, politeísmo
sin-, sim- : Simultaneidade, companhia. Exemplos: síntese, sinfonia, simpatia, sinopse
tele- : Distância, afastamento. Exemplos: televisão, telepatia, telégrafo
Prefixos de origem latina
a-, ad- : Aproximação, movimento para junto. Exemplos: adjunto, advogado, advir, aposto
ante- : Anterioridade, procedência. Exemplos: antebraço, antessala, anteontem, antever
ambi- : Duplicidade. Exemplos: ambidestro, ambiente, ambiguidade, ambivalente
bis-, bi-: Repetição, duas vezes. Exemplos: bisneto, bimestral, bisavô, biscoito
de- : Movimento de cima para baixo, separação, negação. Exemplos: decapitar, decair, depor
de(s)-, di(s)- : Negação, ação contrária, separação. Exemplos: desventura, discórdia,
discussão
e-, es-, ex- : Movimento para fora. Exemplos: excêntrico, evasão, exportação, expelir
en-, em-, in- : Movimento para dentro, passagem para um estado ou forma, revestimento.
Exemplos: imergir, enterrar, embeber, injetar, importar
extra- : Posição exterior, excesso. Exemplos: extradição, extraordinário, extraviar
i-, in-, im- : Sentido contrário, privação, negação. Exemplos: ilegal, impossível, improdutivo
inter-, entre- : Posição intermediária. Exemplos: internacional, interplanetário
intra- : Posição interior.
Exemplos: intramuscular, intravenoso, intraverbal
intro- : Movimento para dentro. Exemplos: introduzir, introvertido, introspectivo
justa- : Posição ao lado. Exemplos: justapor, justalinear
per- : Movimento através. Exemplos: percorrer, perplexo, perfurar, perverter
pos- : Posterioridade. Exemplos: pospor, posterior, pós-graduado
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pre- : Anterioridade. Exemplos: prefácio, prever, prefixo, preliminar
pro- : Movimento para frente. Exemplos: progresso, promover, prosseguir, projeção
re- : Repetição, reciprocidade. Exemplos: rever, reduzir, rebater, reatar
so-, sob-, sub-, su- : Movimento de baixo para cima, inferioridade. Exemplos: soterrar,
sobpor, subestimar
super-, supra-, sobre- : Posição superior, excesso. Exemplos: supercílio, supérfluo
soto-, sota- : Posição inferior. Exemplos: soto-mestre, sota-voga, soto-pôr
trans-, tras-, tres-, tra- : Movimento para além, movimento através. Exemplos: transatlântico,
tresnoitar, tradição
ultra- : Posição além do limite, excesso. Exemplos: ultrapassar, ultrarromantismo, ultrassom,
ultraleve, ultravioleta
Termos gregos na linguagem técnico-científica
Encontramos, na língua portuguesa, vários termos gregos. Deve-se lembrar que o léxico
grego também exerceu influência na linguagem técnico-científica.
Acompanhe uma pequena lista de termos gregos comuns no vocabulário técnico-científico,
principalmente na filosofia.
Aletheia: verdade.
Aporia: sem saída, dificuldade, problema, questão.
Doxa: opinião, juízo.
Episteme: conhecimento científico, conjunto de conhecimentos, ciência.
Eros: desejo, amor.
Ethos: caráter, modo de ser, atitude, costume, moralidade.
Gnosis: conhecimento.
Logos: discurso, relato, razão, definição.
Monas: unidade, uno.
Nous: inteligência, intelecto, espírito.
Pan: tudo, todas as coisas.
Pathos: paixão, sofrimento, experiência, acontecimento.
Pneuma: ar, respiração, espírito.
Physis: natureza.
Poiesis: fabricação, operação, poesia.
Praxis: ação, atividade.
Praxis: ação, atividade.
Sophia: sabedoria.
Taxis: ordem, disposição.
Telos: finalidade, fim, completude.
Theos: Deus.
Thesis: posição, postulação, convenção.
Topos: lugar.
Zoe: vida.
Radicais gregos na composição de palavras
RADICAL GREGO
Ácros (alto, superior)
Ágo (guiar, conduzir)
Agón (luta, guerra)
Ántropos (homem)
Biblíon (livro)
Bíos (vida)

LÉXICO PORTUGUÊS
Acrofobia, acrópole, acróstico.
Pedagogia, demagogia.
Agonia, antagonista, agonizar.
Antropologia, antropófago, filantropia.
Biblioteca, bibliófilo, bibliografia.
Biologia, micróbio, anfíbio.
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Cacós (mau)
Ácros (alto, superior)
Ágo (guiar, conduzir)
Agón (luta, guerra)
Cinéo (movimento)
Clorós (verde)
Cardía (coração)
Cosmos (mundo)
Crátos (poder, força)
Crónos (tempo)
Dêmos (povo)
Dóxa (opinião, crença)
Énos (vinho)
Étnos (povo, raça)
Fílos (amigo)
Fóbos (medo)
Foné (voz)
Fós, fotos (luz)
Gamos (casamento)
Gnósis (conhecimento)
Gráfo (escrever)
Grama (letra)
Héteros (diferente)
Homo (semelhante)
Logos (palavra, discurso, tratado)
Macrós (grande)
Métron (medida)
Micrós (pequeno)
Necrós (cadáver, morto)
Néos (novo)
Ortós (reto, correto)
Pais, paidós (criança)
Pátos (sofrimento, sentimento)
Pólis (cidade)
Psêudos (mentira)
Ragés (corrimento)
Ríza (raiz)
Sofós (sábio)
Tánatos (morte)
Téle (longe)
Topos (lugar)
Zôon (animal)
Sofós (sábio)

Cacofonia, cacoete, cacófato.
Acrofobia, acrópole, acróstico.
Pedagogia, demagogia.
Agonia, antagonista, agonizar.
Cinema, cinematógrafo.
Clorofila, clorose.
Cardiologia, discórdia, cardiograma.
Cosmopolita, cosmovisão, microcosmo.
Aristocracia, democracia.
Cronologia, cronômetro, sincronia.
Democracia, demografia, epidemia.
Ortodoxia, paradoxo, doxologia.
Enologia, enólogo.
Etnia, etnologia.
Filosofia, bibliófilo, filantropia.
Fotofobia, xenofobia.
Eufonia, telefone, afonia.
Fósforo, fotofobia, fotógrafo.
Bígamo, poligamia.
Diagnóstico, agnóstico, prognóstico.
Ortografia, caligrafia, telegrafia.
Gramática, anagrama, telegrama.
Heterônimo, heterodoxo.
Homógrafo, homônimo.
Diálogo, decálogo, teologia.
Macrocéfalo, macrocosmo.
Perímetro, termômetro, metrópole.
Micróbio, microscópio.
Necrotério, necropsia, necrose.
Neófito, neologismo, neolatino.
Ortografia, ortopedia.
Pedagogo, pedologia, pedofilia.
Patologia, antipatia, simpatia.
Acrópole, política, necrópole.
Pseudônimo, pseudopatriota.
Hemorragia, blenorragia.
Arrizotônico, rizanto.
Filósofo, sofisma, teosofia.
Eutanásia, tanatologia.
Telefone, televisão.
Tópico, topografia, topônimo.
Zodíaco, zoologia.
Filósofo, sofisma, teosofia.
(RIBEIRO, 2009)

A partir dos radicais greco-latinos, note que muitas vezes usamos expressões redundantes
ou que revelam um esquecimento etimológico. É o caso de ortografia correta (ortos = correta)
e caligrafia bonita (calos = belo). Também podem ser mencionadas expressões como:
hemorragia de sangue e decapitar a cabeça (BECHARA, 1986).
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ATIVIDADE
Identifique, nas palavras a seguir, os radicais gregos e o seu significado:
Demagogo:_____________________.
Cacografia: _____________________.
Ortografia: __________________.
Telespectador:________________.
Topologia: ___________________.
Do ponto de vista etimológico, o que ocorre nas expressões abaixo?
 ortografia correta
 caligrafia bonita
 hemorragia de sangue
 decapitar a cabeça

