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O QUE OS TÍTULOS DE LIVROS DIDÁTICOS PODEM NOS DIZER 

Neste artigo, a autora mostra, com base em pesquisa realizada com livros de 1o. 
grau que a partir de títulos de livros podemos ter “uma idéia da abordagem 
implícita no material didático, das tendências metodológicas da época de sua 
publicação ou de um aspecto que o autor quis priorizar” (pg. 2). Por exemplo, 
analisando livros para ensino de inglês no 1o. grau, publicados por editoras 
brasileiras verificamos que: 
- nas décadas de 20 e 30 os títulos dos livros eram longos, possuíam na maioria 
das vezes a palavra novo no título e enfatizavam o ensino da gramática. Ex: Novo 
Curso Pratico, Analytico, Theorico e Synthetico da Lingua Inglesa.  
- nas décadas de 30 e 40 os títulos e metodologias de ensino enfatizavam a língua 
oral uma vez que a Reforma Educacional Francisco de Campos de 1933 “ ditava a 
metodologia a ser utilizada no ensino das línguas modernas” (pg. 2). Ex: English 
Easily Spoken.  
- nas décadas de 40, 70 e 80 os títulos sugeriam uma maneira rápida e fácil de 
aprender inglês. Ex: Quick and Easy.  
- nas décadas de 50 e 70 os títulos sugeriam métodos atuais. Ex: Modern English.  
- na década de 50 os títulos enfatizavam o ensino apropriado para brasileiros. Ex: 
English for Brazilian Schools.  
- nas décadas de 60 e 70 os títulos enfatizavam os recursos audio-visuais no ensino 
de línguas. Ex: Look and Speak English.  
- nas décadas de 80 e 90 os títulos enfatizavam a abordagem comunicativa. Ex: 
English for Communication.  
- nas décadas de 60, 80 e 90 os títulos especificavam o nível de inglês ou a faixa 
etária adequada ao estudante. Ex: Teens’.  
- atualmente, várias metodologias são utilizadas. Há títulos que destacam um 
mundo novo, outros que destacam um jeito agradável de aprender inglês, alguns 
que destacam o ritmo do aluno brasileiro iniciante e aqueles que destacam a 
leitura. Ex: A New Road to English, Enjoy it, Take your time...  
De acordo com a autora, essa variedade de títulos reflete a vontade de mudança 
assim como a diversidade atual, tendo em vista as pesquisas e novas tecnologias. 
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