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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho teve como objetivo criar um material 

didático que possibilite ao estudante de Letras 

ingressante ter uma visão inicial de três pontos em 

relação a verbos: 

• formação dos tempos verbais latinos; 

• uso dos tempos verbais latinos; 

• e  relação destes com os tempos do português. 

DESENVOLVIMENTO 

1. Levantamento de estudos referentes a morfologia e 

sintaxe verbal em gramáticas de língua latina e 

portuguesa. 

2. Levantamento de estudos referentes ao ensino da 

formação e uso dos tempos verbais latinos em 

livros didáticos. 

3. Busca de bases teóricas a respeito da morfologia 

do verbo português e sua análise estrutural. 

RESULTADOS 

Notou-se que há muitas semelhanças 

morfológicas entre os verbos latinos e os 

portugueses. 

Contudo, há grandes diferenças no que se 

refere aos tempos verbais, pois em latim 

encontramos diversos tempos que não existem 

em português e vice versa.  
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CONCLUSÃO 

O material didático que foi criado a partir desta 

pesquisa é um complemento ao do estudante de 

Letras que queira compreender melhor o uso e 

a formação dos verbos latinos, e como traduzi-

los para o português. Ele consiste em duas 

partes: na primeira, discute-se a morfologia do 

verbo; na segunda, são mostrados todos os 

tempos verbais, sua formação, seus usos e 

seus equivalentes em português. 


