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Introdução e objetivos

Metodologia

É fato que não existe material didático perfeito, que sirva
para todos os propósitos de aprendizagem e para todos
os alunos. No entanto, ao conhecermos e estudarmos
um material, conseguimos entender para quais fins ele
serve e em qual contexto de aprendizagem ele pode ser
mais útil. Por isso, nesta pesquisa analisamos os
recursos didáticos de três materiais distintos de ensino
de latim, elaborados a partir de diferentes métodos, a fim
de identificar como cada um pode aprimorar o ensino da
língua.

Analisamos os seguintes materiais: Lingua Latina Per Se
Illustrata, de Hans Ørberg, que segue o método direto;
Latinitas, de José Amarante, desenvolvido através de
gêneros textuais; e Forum, do Polis Institute, que parte
da abordagem comunicativa. Buscando entender como
cada um desenvolve uma proposta particular pautada em
uma metodologia distinta, selecionamos algumas
categorias gerais para serem observadas na análise
comparativa, sendo elas:
➔ a compreensão e a expressão oral;
➔ a compreensão e a expressão escrita;
➔ a presença de aspectos da cultura latina;
➔ as explicações gramaticais.

Resultados
A partir da comparação, percebemos que Lingua Latina
Per Se Illustrata prioriza a compreensão escrita, mas
também pode ser útil para o desenvolvimento da
compreensão oral por possibilitar a audição das lições.
Latinitas também prioriza a compreensão escrita, mas,
por outro lado, acaba não desenvolvendo de modo
considerável nenhuma das outras competências. Forum
parece tentar trabalhar de forma equivalente as quatro
competências linguísticas, mas deixa de lado o aspecto
cultural e histórico.

Conclusões
Para uma aula cujo foco é a leitura de textos clássicos e
originais em latim, Latinitas é bastante adequado,
enquanto Lingua Latina Per Se Illustrata é uma boa
escolha para um aprendizado sistemático, também
baseado na leitura, mas com base na cultura romana.
Forum, por sua vez, é o mais recomendado se o foco for
a comunicação em contextos atuais em que há o objetivo
de exercitar o latim como língua viva. Apesar disso, o
professor não precisa se restringir às atividades de um
único material ou método: o uso adequado e balanceado
de outras fontes pode tornar sua aula mais rica e
possibilitar um maior desenvolvimento das quatro
competências.
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