PERFIL 2021 - QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

Seção 1: Convite
Este breve questionário é uma iniciativa da ABPL – Associação
Brasileira de Professores de Latim – e tem o objetivo de produzir
informações sobre a realidade da atuação dos professores de latim no
Brasil, de modo a qualificar as ações a serem priorizadas em nossa
Associação e a informar outros órgãos brasileiros quanto à nossa
presença no ensino, pesquisa, extensão e formação educacional em
nosso país.
A primeira versão desta pesquisa, sob a responsabilidade do Professor
Fábio Fortes, teve seu resultado preliminar divulgado no VII Encontro
Nacional de Professores de Latim, que ocorreu na Universidade Federal
de Juiz de Fora, em 21/09/2018.
A edição deste questionário que agora apresentamos é uma versão
ampliada daquela de 2018, uma vez que as alterações curriculares por
que tem passado algumas universidades – decorrentes de exigências da
resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE/CP no. 02, de 20 de
dezembro de 2019, conhecida como BNC–Formação – tem ocasionado
ambientes de debates calorosos sobre a permanência da disciplina
Latim frente às demandas de inserção de novos componentes
curriculares para cursos de formação de professores.
Concluídas as etapas de respostas a esta nova edição e de tratamento da
informação, a ABPL publicará, no VIII Encontro Nacional de Professores
de Latim, um pequeno volume com dados sobre o perfil do professor de
latim no Brasil e sobre a situação de ensino e de aprendizagem da língua

em nosso país. Esta ação faz parte da agenda que a atual diretoria da
ABPL está propondo e tem o objetivo de produzir conhecimento sobre a
área, de forma a auxiliar nossas professoras e professores em seus
processos de negociação e de divulgação de uma área consolidada
Nesse sentido, sua contribuição é muito importante para nossa
associação, de modo que pedimos sua atenção também na divulgação
do link do questionário a seus colegas.
Obs.: O questionário ficará aberto até 15 de dezembro de 2021 e deve
ser respondido apenas uma única vez por docente. Para efeitos de
melhor caracterização de nossa área profissional, pedimos que só
respondam ao questionário aquelas pessoas que se enquadram de
algum modo como professores de latim.
Muito obrigado pela valiosa colaboração!
Diretoria ABPL

1.

E–mail* 1

Seção 2: Identificação
2.

Nome completo*

3.

Gênero*
Masculino
Feminino
Prefiro não delcarar

4.
1

Cor (conforme declarações previstas pelo IBGE)*
Eram de resposta obrigatória as perguntas marcadas com asterisco.

Amarela
Branca
Indígena
Parda
Preta
Prefiro não declarar

5.

Nível de formação*
Graduação
Especialização ou aperfeiçoamento
Mestrado
Doutorado
Doutorado (com pós–doutoramento realizado)

6.

Inserção na área de Estudos Clássicos – graduação*
Fiz graduação em Letras (com habilitação em Línguas Clássicas)
Fiz graduação em Letras (Português ou Línguas Modernas)
Fiz graduação em outra área ou área afim

7.

Inserção na área de Estudos Clássicos – pós–graduação *
Fiz mestrado e doutorado na área (ou seja: ligado a Programa ou
Linha de Pesquisa na área)
Fiz mestrado e doutorado em áreas afins, mas minha
dissertação/tese estava relacionada com a área de estudos
clássicos
Fiz mestrado na área e doutorado em áreas afins
Fiz mestrado em áreas afins e doutorado na área
Fiz mestrado e/ou doutorado fora da área, com dissertação/tese
fora da área
Não realizei mestrado ou doutorado

Seção 3: Vínculo institucional
8.

Instituição *
Pública
Privada
Cursos livres, cursos on–line ou sem vínculo formal

9.

Vínculo profissional *
Professor celetista
Professor estatutário (funcionário público)
Professor horista
Outros

10. Nível de ensino em que atua*
Escola Básica (Fundamental e Médio)
Ensino Técnico e Profissional
Ensino Superior
Outros

11. A partir de que ano começou a atuar como professor de latim?*
12. Vinculação à SBEC (Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos)*
Sim
Não

13. Vinculação à ABPL (Associação Brasileira de Professores de Latim)*
Sim
Não

14. Há alguma vinculação sua a qualquer outra associação da área ou

de áreas afins? Se sim, qual?

Seção 4: Atuação no Ensino
15. Disciplinas ministradas na graduação*
Exclusivamente línguas e literaturas clássicas
Latim e/ou literatura latina e outras disciplinas da área de Letras

16. Se ensina outras disciplinas além daquelas ligadas aos estudos
clássicos, informe qual(is).
17. Se ensina na graduação, em que curso(s) ensina latim? *
Em curso de Letras com
Clássicas/Estudos Clássicos

habilitação

em

Latim/Letras

Em curso de Letras sem habilitação específica em Letras Clássicas
Atuo simultaneamente em cursos de Letras com habilitação em
Latim/Letras Clássicas/Estudos Clássicos e em cursos de Letras
sem habilitação em Latim/Letras Clássicas/Estudos Clássicos
Em outros cursos

18. Se a instituição em que ensina OFERECE graduação em
Latim/Letras Clássicas/Estudos Clássicos, há disciplinas
obrigatórias de latim para outros cursos de Letras? Quantas?*
Sim, uma disciplina
Sim, mais de uma disciplina
Não há obrigatórias
Não é o caso da minha instituição, que não oferece graduação em
Latim/Letras Clássicas/Estudos Clássicos

19. Se a instituição em que ensina NÃO OFERECE graduação em
Latim/Letras Clássicas/Estudos Clássicos, há disciplinas
obrigatórias de latim para cursos de Letras?*

Sim, uma disciplina
Sim, mais de uma disciplina
Não há obrigatórias
Não se aplica ao meu caso (a graduação em minha instituição é em
Latim/Letras Clássicas/Estudos Clássicos)

20. Qual tipo de material didático utiliza no ensino de língua latina?
[Se necessário, marque mais de uma opção] *
Material de elaboração própria
Material didático com explicações em língua portuguesa
Material didático com explicações em língua estrangeira (não o
latim)
Material didático completamente em latim
Prefiro seguir o plano do curso e utilizar seções de materiais
diversos.

21. Ao ensinar latim, a abordagem principal que utiliza é: *
Uso de pequenas frases e explicações gramaticais
Uso de textos seguidos de explicação gramatical e observações
sobre a cultura
Abordagem natural com textos e explicações em latim
Outra

22. Se a abordagem marcada anteriormente foi "Outra", descreva
rapidamente a abordagem que utiliza.
23. Atua na Pós–Graduação? *
Sim, lato sensu (não em mestrado e doutorado)
Sim, stricto sensu (com mestrado e doutorado)
Não

24. Se atua em PPG stricto sensu, qual(is) o(s) nome(s) do(s)
programa(s) e da(s) linha(s) de pesquisa?

Seção 5: Atuação na Pesquisa
Nesta seção sobre PESQUISA, caso a resposta inicial seja "não", sugere–
se que se direcione à próxima seção (sobre a EXTENSÃO). Caso a
resposta seja "sim", o questionário desejará saber a área em que atua e
somente uma das perguntas seguintes da seção se adequará a seu caso
(as demais podem ficar sem respostas).
25. Desenvolve projeto(s) de pesquisa? *
Sim (nesse caso, algumas das perguntas seguintes nesta seção
podem ser respondidas)
Não (nesse caso, vá para a seção seguinte e deixe as respostas
seguintes desta seção em branco)

26. Se desenvolve projetos de pesquisa, em que área?
Exclusivamente em línguas clássicas.
Exclusivamente em literaturas clássicas.
Em línguas e literaturas clássicas.
Em línguas clássicas e/ou literaturas clássicas e em outra(s)
área(s).
Exclusivamente em outra área.

27. Se desenvolve Projetos de Pesquisa exclusivamente em Línguas
Clássicas: Qual(is) assunto(s)/tema(s)?
28. Se desenvolve Projetos de Pesquisa exclusivamente em Literaturas
Clássicas: Qual(is) assunto(s)/tema(s)?
29. Se desenvolve Projetos de Pesquisa em Línguas e Literaturas
Clássicas: Qual(is) assunto(s)/tema(s)?

30. Se desenvolve Projetos de Pesquisa em Línguas ou Literaturas
Clássicas e em outras áreas: Qual(is) assunto(s)/tema(s) e a área?
31. Se desenvolve Projetos de Pesquisa exclusivamente em outra área,
qual o tema?

Seção 6: Atuação na Extensão
Também nesta seção sobre EXTENSÃO, caso a resposta inicial seja
"não", sugere–se que se direcione à próxima seção (sobre seu
CONTEXTO). Caso a resposta seja "sim", o questionário desejará saber a
área em que atua e somente uma das perguntas seguintes da seção se
adequará a seu caso (as demais podem ficar sem respostas).

32. Desenvolve projeto de Extensão? *
Sim (nesse caso, algumas das perguntas seguintes nesta seção
podem ser respondidas)
Não (nesse caso, vá para a seção seguinte e deixe as respostas
seguintes desta seção em branco)

33. Se desenvolve projetos de Extensão, em que área?
Exclusivamente em línguas clássicas.
Exclusivamente em literaturas clássicas.
Em línguas e literaturas clássicas.
Em línguas clássicas e/ou literaturas clássicas e em outra(s)
área(s).
Exclusivamente em outra área.
Não se aplica ao meu caso.

34. Se desenvolve Projetos de Extensão exclusivamente em Línguas
Clássicas: Qual(is) assunto(s) e tema(s)?

35. Se desenvolve Projetos de Extensão exclusivamente em literaturas
Clássicas: Qual(is) assunto(s) e tema(s)?
36. Se desenvolve Projetos de Extensão em línguas e
Clássicas: Qual(is) assunto(s) e tema(s)?

literaturas

37. Se desenvolve Projetos de Extensão em línguas ou literaturas
Clássicas e em outra(s) área(s): Qual(is) assunto(s)/tema(s) e a
área?
38. Se desenvolve Projetos de Extensão exclusivamente em outra(s)
área(s): Qual o tema?

Seção 7: O seu contexto
39. Informe à ABPL quais as principais dificuldades que costuma
enfrentar como professor de latim em sua instituição.
40. Em sua instituição, você ou algum professor da área de latim, ou
de Estudos clássicos de um modo geral, atua em órgãos colegiados
ou de representação? Quais?*
NDE (Núcleo Docente Estruturante)
Colegiado de curso
Núcleo de Extensão
Não é o caso em minha instituição.
Outros...

41. Se, na questão anterior, você marcou a opção "Outros", informe–
nos em quais outras formas ou órgãos de representação os
docente(s) de latim ou da área de Estudos Clássicos atuam em sua
instituição.
42. Em sua instituição, a manutenção da disciplina de latim sofre

algum tipo de pressão nas discussões sobre reformas curriculares?
Se sim, fale–nos sobre como isso se dá.
43. Em sua instituição há outros professores de latim? Quantos? *
Sim, um além de mim
Sim, dois ou mais além de mim
Não, atuo sozinho na área

44. Há professores de grego em sua instituição? Quantos? *
Sim, há um professor
Sim, há dois ou mais professores de grego
Não

45. Você costuma participar de eventos da área de Estudos Clássicos?
Quais?*

Seção 8: Sugestões
46. Se você tiver alguma sugestão de pergunta para uma próxima
versão deste questionário, por favor, anote abaixo.
47. Se você tiver alguma sugestão para a recém–fundada ABPL, anote,
por favor, abaixo.

