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RESUMO 

 

 

A GRAMÁTICA DA LÍNGUA INGLESA NO BRASIL OITOCENTISTA: DESCRIÇÃO 

E ANÁLISE 

 

A presente pesquisa visa a conduzir uma análise historiográfica dos manuais de língua inglesa 

publicados em território nacional nos oitocentos à luz do contexto histórico e sociocultural no 

qual o ensino de língua inglesa se desenvolveu no Brasil do século XIX. Com o expressivo 

desenvolvimento do sistema educacional brasileiro a partir, sobretudo, da proclamação do Reino 

Unido, em 16 de dezembro de 1815, fato que viria a consolidar-se com a Independência, 

mormente no decurso do Segundo Império, o ensino de línguas estrangeiras obteve notável 

presença nos currículos escolares, razão por que, não só o inglês, senão o francês e, em menor 

relevância, o alemão e o italiano passaram a figurar entre as disciplinas da grade escolar. No que 

se refere ao inglês mais especificamente, é efetivamente no âmbito do ensino escolar que se 

manifesta a maior necessidade de compêndios de língua inglesa, fato que se explica obviamente 

pelo crescente número de novos estabelecimentos de ensino não só na Corte do Rio de Janeiro, 

como também nas províncias mais progressistas. Eis, pois, o motivo pelo qual não são poucos os 

volumes publicados no Brasil até o fim do século XIX, cada qual fruto de metodologia própria, 

decorrente da experiência e da visão idiossincrática que o autor expressa no tocante ao ensino de 

línguas estrangeiras. Pesquisa documental e bibliográfica, desenvolvida juntamente com o apoio 

de textos teóricos funcionalistas em busca de respostas para questões de cunho teórico e 

metodológico  que permearam a produção de materiais para o ensino de inglês no século XIX, 

este trabalho pretende oferecer aos pesquisadores da área da Linguística, mormente os que se 

dedicam ao estudo da língua inglesa, um perfil pormenorizado dos principais compêndios que se 

publicaram acerca deste tema no Brasil dos Oitocentos. 

. 

Palavras-chave: Historiografia da Linguística, século XIX, Ensino de Língua Inglesa, 

Gramaticografia 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research aims to conduct a historiographical analysis of English language manuals 

published in the national territory in the eight hundred years in the light of the historical and 

sociocultural context in which English language teaching developed in Brazil in the XIX century. 

With the significant development of the Brazilian educational system from, above all, the 

proclamation of the United Kingdom on December 16, 1815, a fact that would consolidate with 

Independence, especially during the Second Empire, the teaching of foreign languages obtained 

notable presence in school curricula, which is why not only English but French and, to a lesser 

extent, German and Italian came to rank among the subjects of the school grade. As regards 

English more specifically, it is effectively within the scope of school education that the greatest 

need for English language compendia is manifested, a fact that is obviously explained by the 

growing number of new schools not only in the Court of Rio de Janeiro, as well as in the more 

progressive provinces. This is why there are not few volumes published in Brazil until the end of 

the nineteenth century, each the result of its own methodology, resulting from the experience and 

idiosyncratic vision that the author expresses regarding the teaching of foreign languages. 

Documentary and bibliographic research, developed together with the support of functionalist 

theoretical texts in search of answers to questions of theoretical and methodological nature that 

permeated the production of materials for the teaching of English in the nineteenth century, this 

work aims to offer researchers in the field of Linguistics , especially those dedicated to the study 

of the English language, a detailed profile of the main textbooks published on this subject in 

Brazil in the Eight Hundred. 

 

Keywords: Historiography of Linguistics, 19th century, English Language Teaching, 

Grammaticography 
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1. Introdução 

 

1.1 Apresentação do tema 

A pesquisa A gramática da língua inglesa no Brasil oitocentista: descrição e análise 

visa a estudar pormenorizadamente os compêndios de língua inglesa publicados no Brasil no 

cenário educacional e editorial do século XIX.  Nesse intuito, a pesquisa vencerá necessariamente 

algumas etapas de cunho teórico, no âmbito da Historiografia da Linguística, a par de proceder a 

uma análise detida dos principais textos didáticos de língua inglesa escritos para o ensino em 

estabelecimentos escolares e em cursos avulsos, bem como os que se destinavam ao leitor 

autodidata que tinha interesse em aprender uma língua estrangeira. 

 Sabe-se que, a partir da transferência da Corte portuguesa para o Brasil, no início do 

século XIX, cresceu exponencialmente o interesse da população pela formação escolar, uma 

natural consequência da nova ordem político-econômico-institucional que viria a instalar no 

Novo Mundo. No conjunto dos interesses que a camada mais ilustrada da população demonstrava 

em sua formação educacional básica, crescia paulatinamente a necessidade de usar a língua 

inglesa como um instrumento regular de comunicação no cotidiano social, dada o flagrante 

incremento das relações internacionais, bem como o intenso fluxo comercial de produtos 

estrangeiros que passou a caracterizar a vida econômica da nova nação.  

 Este, por sinal, é o fundamento oferecido por Manuel José de Freitas (?- < 1850), um 

obscuro cidadão português estabelecido no Rio de Janeiro, para justificar a publicação de seu 

Compêndio da gramática inglesa e portuguesa (1820), um dos títulos trazidos a lume pela 

Impressão Régia. No prefácio, o autor adverte que as novas exigências das relações entre os 

países que travavam contato com o Brasil impunham o domínio da língua inglesa, fato de que 

poucos nacionais podiam jactar-se dada as dificuldades que então se apresentavam a quem tinha 

o interesse de aprofundar sua formação escolar. Com efeito, o texto de Freitas é o primeiro 

manual com fins didáticos publicado na história da gramaticografia de língua inglesa no Brasil, 

fato que lhe confere especial valor historiográfico. 

 Com o expressivo desenvolvimento do sistema educacional brasileiro a partir, 

sobretudo, da proclamação do Reino Unido, em 16 de dezembro de 1815, fato que viria a 

consolidar-se com a Independência, mormente no decurso do Segundo Império, o ensino de 
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línguas estrangeiras obteve notável presença nos currículos escolares, razão por que, não só o 

inglês, senão o francês e, em menor relevância, o alemão e o italiano passaram a figurar entre as 

disciplinas da grade escolar. Com isto, as novas gerações de brasileiros já saíam da escola com 

noções desses idiomas, razão por que, uma vez pertencentes à população economicamente ativa, 

buscavam aprimorar seu conhecimento mediante consulta aos manuais que a ainda incipiente 

indústria editorial brasileira oferecia. 

 Contudo é efetivamente no âmbito do ensino escolar que se manifesta a maior 

necessidade de compêndios de língua inglesa, fato que se explica obviamente pelo crescente 

número de novos estabelecimentos de ensino não só na Corte do Rio de Janeiro, como também 

nas províncias mais progressistas. Eis, pois, o motivo pelo qual não são poucos os volumes 

publicados no Brasil até o fim do século XIX, cada qual fruto de metodologia própria, decorrente 

da experiência e da visão idiossincrática que o autor expressa no tocante ao ensino de línguas 

estrangeiras. Acrescente-se o fato de que uma das fontes doutrinárias de que se serviam os 

gramáticos brasileiros sobretudo a partir da segunda metade do século eram justamente os 

manuais descritivos do inglês — citem-se a English grammar (1879), de Charles Mason (1820-

1900) e A new English gramar (1900), de Henry Sweet (1845-1812) —, bem como os do francês, 

razão por que os manuais da língua de Shakespeare também serviam de inspiração para a própria 

descrição do português como língua vernácula.  

 

1.2 Justificativa 

A história do ensino de línguas no Brasil tem presenciado de forma constante a 

intervenção do Estado nas questões políticas por meio da legislação, como  bem ilustra a 

instituição da língua portuguesa como língua do Brasil no século XVIII, medida pela qual o 

governo de Marquês de Pombal pretende coibir quaisquer outras manifestações linguísticas, 

mormente o uso de línguas indígenas, na então principal colônia portuguesa. De fato, não 

encontramos registros de legislação para o ensino de línguas estrangeiras no Brasil nesse período.   

 Recorte do tempo em que nossa pesquisa se concentra, o século XIX assistiu no Brasil a 

promulgação de inúmeras leis que estabeleceram políticas linguísticas para o ensino das línguas 
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clássicas (grego e latim), da língua portuguesa e de língua estrangeira na educação pública 

secundária.1 

 As ações políticas do século XIX, no que tange o ensino de línguas estrangeiras  em  

nosso país, tem em sua origem os discursos e contextos socioeconômicos e culturais que levaram 

à formulação das políticas linguísticas para o ensino de língua estrangeira com ênfase na língua 

inglesa. Nessa perspectiva, este trabalho pretende investigar o cenário sociocultural em que, no 

período em foco, floresceu no Brasil o interesse pelo aprendizado da língua inglesa e publicação 

das primeiras gramáticas dessa língua em território nacional. 

  Subjacentes ao processo de construção de um Estado independente e, de modo diferente 

do que ocorrera no período pombalino, as políticas linguísticas do século XIX pretendiam 

promover o ensino de línguas estrangeiras. Com a chegada da Corte Portuguesa, a Decisão n.º 29, 

de 14 de julho de 1809 criou as primeiras  cadeiras de matemática, língua inglesa e francesa no 

Brasil. Tendo em vista que o país passava por profundas transformações em sua história, optamos 

por um estudo que nos levasse à compreensão dos lugares ocupados por essas línguas nesse 

contexto.  

 Até a chegada da Família Real no Brasil, os Estatutos da Universidade de Coimbra 

(1772) regulavam o ensino de língua estrangeira na Colônia, necessário àqueles que desejassem 

ingressar em cursos superiores na Europa. A instalação da Corte Portuguesa intensificou o ideário 

de progresso e equiparação com as nações cultas da Europa defendido na Reforma Pombalina. 

Inúmeras políticas foram implementadas com o objetivo de alcançar esse ideário cultural, como a 

criação dos cursos cirúrgicos e da Academia Militar. Portanto, as cadeiras de línguas estrangeiras 

se inserem nessa política tendo em vista que a troca de conhecimentos se dava por intermédio 

dessas línguas. A língua inglesa foi objeto de uma política linguística resultante de vários 

processos ligados ao conjunto de saberes de que necessitava aquela sociedade em transformação. 

 Em 1837, o recém-inaugurado Imperial Colégio de Pedro II passa a ter em seu currículo 

as  línguas inglesa e francesa, tendo, entretanto, vivido diversas reformas em seus estatutos, o que 

acabou levando à construção de uma memória de uma relação tensa entre os papéis atribuídos às 

línguas estrangeiras, o que caracteriza mais um dos aspectos socioculturais que montaram o 

 
1 A instrução pública secundária foi instituída em 1837 com a Criação do Colégio Pedro II. Era constituída de sete 

anos equivalentes hoje à segunda etapa  do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. (N. A.) 



17 

 

 

 

cenário político em que os primeiros manuais de ensino de língua inglesa teriam sido publicados 

no Brasil.  

 

1.3 Objetivo 

O foco desse estudo, portanto, é uma análise historiográfica das primeiras impressões 

das gramáticas de inglês realizadas no Brasil no contexto sociopolítico e cultural do Brasil no 

século XIX.  Partindo do conceito de língua como lugar de concretização das dimensões 

históricas e identitárias de um grupo social, propomo-nos a investigar as circunstâncias 

institucionais, profissionais e sociais que moldaram a elaboração e impressão desses manuais, 

observando ainda as crenças, valores e atitudes de pessoas, grupos e gerações que afetaram os 

rumos e as orientações do ensino de língua inglesa neste contexto histórico. Desse modo, nosso 

objetivo é tomar essas gramáticas como fonte primária para uma análise e descrição das 

circunstâncias de produção e recepção do conhecimento e de práticas delas decorrentes - ritos, 

jogos linguísticos, atividades de ensino, atividades políticas e administrativas - que revelam a 

natureza e a função das gramáticas de inglês no Brasil no século XIX.  

Tendo em mente que objetivo do nosso estudo é conduzir uma análise historiográfica 

dos manuais de língua inglesa publicados em território nacional nos Oitocentos à luz de seu  

contexto histórico  e sociocultural, formulamos as perguntas abaixo como premissa para a 

investigação: 

a) Quais foram os discursos que suscitaram a criação de políticas linguísticas para o 

ensino de língua estrangeira no Brasil? 

b) Qual o papel que o background institucional pode ter exercido no modo de 

produção das gramáticas de língua inglesa no Brasil no século XIX? 

c) Qual foi a prática linguística que sustentou a produção das gramáticas de língua 

inglesa publicadas no Brasil no século XIX? 

d) Que teoria orientou a elaboração desses manuais de língua inglesa? 

e) Para quem esses manuais se dirigiam e com que propósito foram escritos? 

f) Em que medida elementos extralinguísticos foram decisivos ou influentes na 

escolha de práticas de descrição e análise linguísticas adotadas? 
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Com este trabalho, visamos a oferecer aos pesquisadores em questões linguísticas, 

mormente os que se dedicam ao estudo da língua inglesa, um perfil pormenorizado de cinco 

compêndios que se publicaram acerca deste tema nos Oitocentos. Naturalmente, considerando 

tratar-se de um trabalho historiográfico, procuramos respeitar os princípios que norteiam a 

Historiografia da Linguística como disciplina dedicada à descrição e interpretação crítica do 

percurso do saber linguístico. 

 Subsequente ao capítulo introdutório, no qual são apresentados o tema da pesquisa, bem 

como sua justificativa e objetivos, o segundo capítulo trata da teoria e da metodologia da 

Historiografia da Linguística, com exposição dos fundamentos, dos princípios epistemológicos, 

do tratamento do texto como fonte historiográfica, dos projetos de periodização e da referência a 

autores e obras. O referido capítulo ainda apresenta os princípios metodológicos norteadores do 

trabalho de pesquisa assim como o corpus selecionado como objeto de investigação e análise.  

 O capítulo 3, por sua vez, dá conta do panorama educacional no contexto político-

econômico-cultural brasileiro no decurso do século, mormente o do Segundo Império, já que é 

neste momento em que se publicam os principais textos sobre língua inglesa para uso nos 

educandários públicos e privados.  

 O capítulo quatro contempla um breve relato do desenvolvimento da metodologia do 

ensino de língua estrangeira, seguido pelo capítulo cinco, no qual é desenvolvida a análise do 

conteúdo das cinco gramáticas de língua inglesa publicadas no Brasil durante o século XIX que 

constituem o corpus selecionado para este trabalho.  

 No sexto e penúltimo capítulo, são apresentadas as considerações finais acerca da 

análise do objeto de estudo, bem como suas implicações pedagógicas, limitações e sugestões para 

futuras pesquisas. Por fim, oferecem-se as referências bibliográficas, tanto das obras citadas 

como daquelas unitizadas para consulta no decorrer dos estudos para a pesquisa. No anexo, 

encontram-se imagens e fotos selecionadas para melhor ilustrar o contexto histórico em que o 

objeto de estudo se insere. 

 Enfim, em linhas gerais, que serão mais detidamente especificadas nas seções seguintes 

deste trabalho, esses são os pontos principais da estrutura organizacional da presente pesquisa, 

que nortearam seu desenvolvimento, com a certeza de que seus frutos serão bastante úteis na 
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produção linguística hodierna, sobretudo no tocante à contribuição mais efetiva que se busca dar 

aos projetos linguístico-historiográficos no Brasil. 
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2. Historiografia da Linguística: Bases Teóricas 

 

Como mencionado na Introdução, esta tese tem como objeto de pesquisa a descrição e 

análise pormenorizada dos compêndios de língua inglesa publicados no Brasil no ambiente 

educacional e editorial do século XIX. Para explorar essa questão, a investigação se baseia em 

um referencial teórico relacionado à HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA e os princípios 

historiográficos norteadores das fases de organização do trabalho de pesquisa a seguir 

considerados.  

 

2.1 A Historiografia da Linguística e suas bases conceituais  

A pesquisa historiográfica distingue-se de investigações de cunho mais tradicional em 

função de aspectos teóricos e metodológicos que a situam como "empreendimento 

interdisciplinar" (SWIGGERS, 2010, p. 1).  

 Inserida em um espaço do saber intermediário entre história, cultura, ciência e 

linguística, a prática historiográfica, segundo Batista (2013, p. 11), concretiza-se nas tarefas de 

descrição e interpretação. Nesse sentido, a HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA pode ser 

descrita como uma disciplina que, a partir de um aporte metodológico específico, descreve e 

interpreta como o conhecimento linguístico foi  adquirido, desenvolvido, transmitido e até 

mesmo esquecido em determinado recorte histórico temporal. 

 Com vistas a levantar algumas considerações a respeito das principais características, 

princípios e métodos que regem essa disciplina, organizamos o presente capítulo em seis subitens 

que tratam do objeto de análise e campo de atuação da Historiografia da Linguística, bem como 

dos princípios e procedimentos dessa área de estudos. 

 

2.1.1 A Historiografia da Linguística como disciplina linguística 

A Historiografia da Linguística, distingue-se, a partir da década de 70 do século passado, 

da História da Linguística pelo seu caráter analítico dos fatos históricos, constituindo-se no 

campo de estudos da linguagem em instrumento de avaliação sobre a produção e difusão do 
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pensamento linguístico em um dado contexto histórico2 que extrapola o mero registro 

cronológico dos acontecimentos.  

 Nesse sentido, a Historiografia da Linguística surgiu como um dos desdobramentos dos 

estudos em História da Linguística, disciplina que, como afirmado, somente a partir da década de 

1970 passou a ser considerada como uma subdisciplina da Linguística em geral. Para Koerner 

(1989, p. 47- 49) a pesquisa em História da Linguística pode se dar a partir de quatro abordagens: 

a) a história de compilação, cujos resultados de procedimentos são estabelecidos dentro da 

disciplina; b) a história revolucionária, relato em defesa de um novo paradigma; c) a história 

construtiva não-partidária, que favorece a continuidade e o desenvolvimento da disciplina; Já a 

Historiografia da Linguística, ocupa-se de uma abordagem alternativa à narrativa cronológica dos 

fatos históricos com uma proposta de análise dos eventos linguísticos em face do seu ambiente 

histórico e sociocultural. 

 A busca de novos paradigmas em pesquisa histórica que levem em consideração fatos 

políticos, psicológicos e culturais na análise de um acontecimento linguístico encontra registros 

desde o século XVIII. No entanto, essa nova perspectiva dos acontecimentos é instituída somente 

no século XX, com a publicação da revista Annales3.  

Nascida em meio ao período da Grande Depressão de 1929, a escola de Annales trouxe 

novo conceito à pesquisa histórica incluindo ideias inerentes às ciências sociais, fato 

possivelmente ligado às circunstâncias de um período profícuo em mudanças nos diferentes 

setores da sociedade. Annales, considerada a Revolução Francesa da Historiografia (BURKE, 

1997, p.89), foi fundada na França por Lucien Febvre e Marc Bloch, prezava uma visão histórica 

que ultrapassasse a tradição descritiva, interpretando a humanidade em seu desenvolvimento 

social e intelectual.  

Seguindo a tendência dos novos estudos históricos do século XX, a revista francesa, 

criada para promover uma nova espécie da história, continua, ainda hoje, a encorajar inovações. 

Os princípios norteadores da revista que entusiasmou muitos leitores na França e no exterior nos 

remetem ao aspecto interdisciplinar da Historiografia da Linguística.  

 Em primeiro lugar, os Annales, como eram chamados os historiadores e intelectuais 

ligados à revista, defendiam a substituição da narrativa tradicional de acontecimentos pela 

 
2 De acordo com Koerner (1974, p. 1-10), o estudo histórico sobre o pensamento linguístico,  ou a tentativa de pôr os 

fatos linguísticos em uma perspectiva histórica, data de pelo menos cem anos. Ver BATISTA, (2013, p. 21). 
3 Sobre a revista, veja BURKE (1997). 
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narrativa de uma história-problema. Além disso,  propunham uma narrativa que abordasse não 

apenas os aspectos políticos da história, como também a história de todas as atividades humanas. 

Por fim, e em complementação às duas primeiras propostas para o fazer histórico, a escola 

Francesa advogava o diálogo com outras disciplinas como sociologia, psicologia, antropologia, 

filosofia, entre outras. O movimento dos Annales, segundo Burke (1997, p. 89), ampliou o escopo 

do estudo historiográfico na medida em que tornou necessária a interação com outras ciências 

humanas na busca dos conceitos e ferramentas que propiciariam ao historiador uma visão mais 

abrangente do homem. 

 Outra contribuição para o desenvolvimento dos estudos linguísticos foi o lançamento da 

obra Estrutura das revoluções científicas (1961),  de Thomas S. Kuhn, que  de maneira 

expressiva, apresentou novas formas de interpretação da ciência. De acordo com seu autor, cujos 

estudos influenciaram diferentes campos de pesquisa como a Sociologia e Antropologia, novos 

paradigmas se formam com a descontinuidade, em determinados momentos, da evolução do 

conhecimento científico em geral.  

 Assim, a partir das últimas décadas do século passado, na esteira das mudanças de 

paradigmas nos estudos históricos e linguísticos, surge a Historiografia da Linguística como 

forma de conhecimento e teoria linguística com a construção de princípios meta-historiográficos, 

sobretudo por Konrad Koerner, Pierre Swiggers e Sylvain Auroux. A nova disciplina, assim 

constituída, firmou-se no campo dos estudos da linguagem como "o estudo interdisciplinar do 

curso evolutivo do conhecimento linguístico" (SWIGGERS, 2010, p. 2), ou "um campo 

interdisciplinar no âmbito da história/historiografia da ciência e das ideias" (SWIGGERS, 2013, 

p. 39). Tem como característica, portanto, uma perspectiva interdisciplinar no tratamento dos 

fatos da língua. Segundo Altman (2009, p.129), a Historiografia da Linguística: 

 

[...] visa à reconstrução da história, ou parte da história, da teoria e da prática gramatical 

e lexicográfica, da política linguística e das atitudes em relação à língua, da(s) 

filosofia(s) da linguagem, da lógico-semântica e da linguagem relacionada ao 

pensamento religioso [...] é Historiografia da Linguística, certamente por analogia a 

outras (meta)disciplinas de cujo estatuto compartilha: Filosofia da Linguística, 

Metodologia da Linguística, Epistemologia da Linguística.  

 

 Temos assim o conceito de que a Historiografia da Linguística considera a Linguística um 

objeto histórico-social em articulação não apenas com a História, mas também com a Filosofia, a 

Sociologia, a Antropologia, Psicologia e a História da Ciência. Seu objeto de estudo é, portanto, 
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tudo o que foi dito sobre a língua e o que foi produzido em contextos histórico sociais. 

Entretanto, a tarefa do historiógrafo da linguística não se restringe ao levantamento de dados e 

datas dos acontecimentos, das publicações sobre a linguagem e as línguas, conforme aponta 

Batista (2013, p. 49-50): 

 
O trabalho do historiógrafo da linguística, então, não é apenas recolher e datar uma 

série de acontecimentos e publicações a respeito da linguagem e das línguas, 

características de um dos gêneros da escrita da História, a crônica. A realização de 

crônicas existe, sim, num trabalho de Historiografia da Linguística, que as requer até 

como condição prévia às suas tarefas de análise, interpretação e explicação do 

conhecimento sobre a linguagem; no entanto, nenhum historiógrafo se contentaria 

em ver sua pesquisa limitada à listagem e datação de trabalhos anteriormente 

realizados.  

 

O historiógrafo não somente recorta, mas também seleciona e hierarquiza eventos da 

História. A partir desse recorte e tendo em mente que nele o historiógrafo não tem a pretensão de 

esgotar em toda a sua complexidade o estudo do fato linguístico em tela, é possível analisar 

eventos da história, recorrendo a diferentes elementos dos diferentes campos das ciências.  

 

2.1.2 Historiografia da Linguística e História da Ciência 

A língua e seus fenômenos não podem ser separados da essência do homem e sua 

complexidade, fato pelo qual estudar a linguagem humana significa buscar teorias e explicações 

sobre o que é essa linguagem materializada em diferentes sistemas linguísticos. 

 A Historiografia da Linguística, portanto, tem como objetivo descrever, analisar e 

interpretar todo tipo de conhecimento do campo da linguagem no decorrer dos tempos, sem 

restrições em relação ao seu objeto de análise. Entre os interesses desse campo de estudo 

encontram-se, além das teorias ditas científicas, saberes de diferentes naturezas, como os 

relacionados à gramática tradicional, a mitos, mitologias e concepções religiosas e até mesmo 

populares. 

 Vale ressaltar que em pesquisa historiográfica a palavra “linguística” e seus adjetivos 

correspondentes devem ser considerados em seu sentido mais abrangente, não apenas situados 

nos séculos XIX e XX, períodos comumente atribuídos ao nascimento da Ciência da Linguagem. 

A linguagem humana vem sendo estudada antes mesmo da invenção da escrita, portanto, seu 

estudo com finalidades práticas precedeu as reflexões de cunho mais científico acerca da 

linguagem e dos seus usos. 
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 Assim, mesmo que não se enquadrem na atual definição de linguística é preciso que se 

leve em consideração todas as tradições dos estudos de linguagem para que se obtenha uma visão 

abrangente do conhecimento linguístico. Procedendo dessa forma, o historiógrafo da Linguística 

dialoga com as diferentes vertentes da tradição da História da Ciência, uma vez que ela 

representa um campo de conhecimento de maior amplitude no contexto acadêmico. É preciso 

deixar de lado a visão restritiva do que se considera revolução científica moderna, sobretudo a 

partir do período renascentista, para trabalhar com a história dos feitos científicos, abrangendo 

todas as formas e tentativas de explicação dos fenômenos. 

 Nesse contexto, o pesquisador, a partir de um campo mais abrangente, pode, segundo 

Batista (2013, p.41), mergulhar em temas e consequentes objetos de análise como, por exemplo, 

os pressupostos para a sistematização das estruturas linguísticas como objeto de estudo, teorias 

sobre a linguagem e o estabelecimento de metalinguagens de tratamento linguístico. 

 Além disso, o estudioso pode se ocupar da análise do tratamento dado a línguas e 

linguagens em diferentes contextos socioculturais, tanto do ponto de vista dos usuários sobre a 

linguagem e seus fenômenos, como também da perspectiva a partir da qual os agentes pensaram a 

linguagem. Ainda no que se refere aos aspectos de organização social, o historiógrafo pode 

analisar a forma pela qual determinadas ideias linguísticas se estabeleceram em configurações 

sociais e suas possíveis relações com o complexo história-sociedade-ideologia-cultura.  

Os materiais (e suas condições de produção) elaborados a partir das diferentes propostas 

de tratamento de questões linguísticas também interessam ao historiógrafo da língua, que pode, 

nesse cenário, investigar o modo como foram se configurando e desenvolvendo tradições de 

tratamento de línguas e da linguagem em sentido lato. 

 

2.1.3 Princípios historiográficos 

Embora não haja uma divisão rigorosa entre os parâmetros externos e internos 

estabelecidos em uma pesquisa historiográfica, é próprio desse campo do conhecimento 

considerar o contexto da obra analisada de um lado, e a análise dos fenômenos linguísticos 

pertinentes ao seu conteúdo de outro, enquanto busca os momentos em que ocorre o cruzamentos 

desses parâmetros: “(...) o que se procura são momentos desses parâmetros, quando, por exemplo, 

pode-se detectar em que momento algum fator externo motivou características internas das obras 

e dos trabalhos analisados.” (BATISTA, 2013, p. 75) 
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 Dada a complexidade do estudo das análises linguísticas, Konrad Koerner (1995, p. 3-26, 

passim) sugere que a análise do material escolhido leve em consideração os três princípios por ele 

estabelecidos com vistas a garantir a seriedade e o rigor científico da pesquisa historiográfica, 

trazendo à atualidade os textos históricos: 

 a) O princípio da contextualização: refere-se à observação do contexto histórico, bem 

como a situação intelectual da época em que o material a ser estudado foi produzido. Em outras 

palavras, tem como objetivo a "reconstituição do clima de opinião" (BATISTA, 2013, p. 75) que 

configurou a elaboração e difusão de um dado pensamento linguístico. Aponta Batista (2013, p. 

76): 

 

Esse princípio é responsável por situar uma obra e seu autor num quadro de reflexão 

mais amplo considerando que produção e a recepção das ideias não se dão de forma 

isolada, uma vez que os diferentes campos dos estudos da linguagem, exatamente por 

lidar com o componente que ajuda a definir o homem diante de outras espécies, 

encontram-se em relação constante com outros horizontes de reflexão sobre o que 

constitui o homem e sua produção intelectual e social nos diferentes recortes históricos. 

 

 Importante destacar que aqui se verifica a vocação interdisciplinar da Historiografia da 

Linguística, visto que o princípio da contextualização oferece uma visão do material a ser 

analisado propícia a uma reflexão mais detalhada de seu contexto histórico-cultural, das 

concepções linguísticas, socioeconômicas e políticas em circulação à época de sua produção. 

 b) O princípio da imanência: considera " a obra, escola, autor em análise em seu recorte 

histórico-intelectual" (BATISTA, 2013, p.76). Esse princípio está relacionado ao levantamento 

de informações e ao estabelecimento de uma ampla interpretação do material a ser analisado à luz 

das teorias linguísticas e das abordagens em História, ambas em circulação no momento de 

produção, tendo em vista que o documento materializa as concepções histórico-intelectuais da 

época. Ao seguir esse princípio, o pesquisador em Historiografia da Linguística pode evitar que 

concepções, dados e terminologias atuais interfiram no processo de investigação do material 

selecionado. Em conjunto com o princípio de contextualização, direciona de forma mais segura a 

operacionalização do processo de interpretação que se consolida pela prática do princípio que se 

apresenta a seguir.  

 c) O princípio da adequação teórica: propicia ao historiógrafo compreender o passado do 

documento a ser analisado e, em seguida, aplicar abordagens contemporâneas na análise das 

informações colhidas a fim de que o homem moderno possa compreendê-lo com mais facilidade. 
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O pesquisador, uma vez tendo lido o texto e o contextualizado, interpretado a metalinguagem, 

pode atualizar essa metalinguagem. Assim, esse princípio relaciona-se à "possibilidade de o 

historiógrafo da língua comparar os códigos com descrições verbais e reatualizar o documento" 

(NASCIMENTO, 2005, p. 23) e tem como objetivo realçar os fatos do passado, mediados pelas 

preocupações do presente de modo a torná-los, na atualidade, socialmente úteis e necessários ao 

homem. Portanto, é tarefa do historiógrafo fazer com que o leitor hodierno compreenda o texto 

antigo; ele deverá fazer uma ponte entre o texto do passado e o leitor contemporâneo. 

 

2.1.4 Requisitos da pesquisa historiográfica 

O desenvolvimento de uma pesquisa histórica sobre os conhecimentos linguísticos 

requer algumas condições que nessa seção procuraremos descrever de forma abreviada. 

 

2.1.4.1 A neutralidade epistemológica 

 Conforme vimos anteriormente, a interpretação de um fato dentro da metodologia de 

pesquisa em Historiografia da Linguística deve levar em consideração a sua dinâmica interna 

além dos eventos que compõem contexto histórico no qual ele se insere. A reconstrução da 

história mediante a recuperação de eventos, datas, testemunhos, textos etc. confere ao 

historiógrafo maior transparência e imparcialidade na compreensão de seu material de estudo. 

 Nesse sentido, os princípios teóricos que descrevemos anteriormente devem nortear a 

investigação de forma a não comprometer a análise dos materiais selecionados. Trata-se do 

propósito epistemológico da Historiografia da Linguística que visa a uma reflexão sobre o curso 

evolutivo do conhecimento linguístico.  

 Portanto, a neutralidade epistemológica é considerada um componente essencial da 

pesquisa historiográfica como área independente de investigação científica. Ao deparar-se com 

seu trabalho historiográfico o pesquisador deve recorrer à imparcialidade para que as concepções 

do presente não interfiram em sua análise das ideias contidas no material escolhido, tendo em 

vista a diversidade de fatores do curso evolutivo da história que interagem na produção de 

determinado conhecimento.  

A esse respeito, diz Auroux (2001, p. 14), que “todo saber é um produto histórico 

significa que ele resulta, a cada instante, da interação de tradições e do meio ambiente". É 

preciso, segundo o historiador, determinar para cada caso, o núcleo, o cerne do conhecimento da 
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linguagem natural e acompanhar a evolução, particularmente em relação à eventual mudança de 

ideias globais a respeito da natureza da linguagem. Faz-se necessário também considerar o 

aspecto sociológico ou institucional do saber linguístico, do contexto social dos interesses 

práticos que se encontram na origem de sua produção e que frequentemente explicam as 

diferenças observadas. 

 

2.1.4.2 Fontes doutrinárias e horizonte de retrospecção  

 O caráter investigativo do desenvolvimento das ideias e das práticas linguísticas tal 

como se observa  na Historiografia da Linguística pressupõe o estudo de textos, publicados ou 

não, os quais em pesquisa historiográfica são considerados objetos primários. A análise desse 

material pelo historiador da linguística requer certa reflexão acerca dos muitos aspectos do evento 

linguístico a que denominamos "texto", o qual, segundo  Swiggers (2013, p. 40-41), constitui o 

objeto específico de estudo da meta-historiografia, tanto em seu aspecto verbal como no escrito, 

considerando ainda fatores políticos e sociológicos que influenciaram sua produção. Há de se 

entender que os textos, assim concebidos em Historiografia da Linguística, constituem a reserva 

material da história dos fatos linguísticos situados no tempo e no espaço político e geográfico. 

 Portanto, a despeito da complexidade desses fatos, uma análise de textos de determinada 

época e localidade pode trazer à tona a forma como o pensamento linguístico foi instituído, 

propagado e reformulado em distintos contextos. Nesse sentido, o historiógrafo, ao trabalhar com 

textos, deverá atentar para os seguintes fatores e suas implicações na pesquisa historiográfica: 

 a) intertextualidade: a inserção do texto em um "circuito" mais amplo, por exemplo, pode 

levar o pesquisador a leitura de outros textos relacionados visando o esclarecimento de conceitos 

e/ou mudança de ideias sobre um mesmo assunto; o historiógrafo pode também analisar textos de 

outros autores da época  e sobre o mesmo assunto, o que caracteriza um contexto de polissistema; 

 b) a avaliação contemporânea ou retrospectiva do texto, na qual surgem questões de 

cunho canônico (cânon de autores/ de textos/ de aproximação): formação e modificação do 

cânon, crítica do cânon, questões sobre posição marginal ou marginalização, e também aquelas 

relacionadas à integração ou não integração institucional; 

 c) composição e tonalidade: relaciona-se à estrutura global dos textos linguísticos 

(morfótipos de texto), da natureza da argumentação e da "modalidade" elocutiva (textos mais ou 
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menos apodíticos, textos polêmicos, textos com aspectos dubitativos e textos puramente 

informativos); 

 d) o "papel dinâmico" (ou "força") dos textos-fontes , tanto em sua concepção quanto em 

sua recepção, que pode ser observado em distintos dinamótipos: textos de "ação", que oferecem 

aplicação inovadora de uma abordagem, textos de síntese, textos de "diluição", que são textos que 

oferecem uma versão/ aplicação "diluída" de uma teoria, textos de "reação" (traduções, resenhas, 

críticas efetivas, divagações críticas a partir de um "estímulo") e textos de "entorno",  que são 

considerados secundários numa obra, tais como uma troca de correspondência entre autores, na 

qual podemos identificar uma discussão de ideias. 

 Objeto de investigação historiográfica, o texto pode ser considerado como o "reflexo (ou 

depósito) material" do conjunto cronológico e geográfico dos acontecimentos, dos fatos, dos 

processos de conceptualização e de descrição, assim como dos produtos que orientaram o 

pensamento linguístico no decorrer do tempo que constitui a história da linguística em toda sua 

complexidade.  

 Swiggers (2013, p. 42) explica o caráter multidisciplinar desse campo de estudo 

científico: em primeiro lugar, há na História da Linguística tradições ("étnicas" ou "geográficas" 

ou "culturais") distintas quanto à sua emergência e seu desenvolvimento, e, por conseguinte, 

quanto ao tratamento dado ao fenômeno da linguagem. Além disso, os acontecimentos pessoais e 

públicos ligados à práxis linguística relacionam-se, em seus aspectos políticos, socioeconômicos 

e institucionais, a vários tipos de atividade científica.  

Por fim, a História da Linguística retrata uma extensa e variada produção do pensamento 

e do fazer linguístico materializada em descrições de línguas, manuais para o ensino - 

aprendizagem, obras teóricas, estudos históricos e/ou comparativos, modelos de análise ou de 

explicação, além de trabalhos que dizem respeito ao planejamento de línguas e às políticas 

linguísticas. 

 

2.1.5 A meta-historiografia 

 Até os anos 70 do século XX, a Historiografia da Linguística não possuía uma 

metodologia específica e era praticada de forma livre por pessoas ligadas a diferentes áreas do 

saber. Porém, a partir de então, surgiu uma área preocupada com o fazer em historiografia. As 

inúmeras entidades internacionais que se dedicam à pesquisa historiográfica refletem o 
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desenvolvimento da Historiografia da Linguística como uma disciplina institucionalizada no 

campo acadêmico. 

 Ao constituir-se como um campo autônomo de pesquisa, de caráter interdisciplinar no 

âmbito da história/ historiografia da ciência e das ideias, a Historiografia da Linguística 

desenvolveu suas próprias ferramentas conceptuais de investigação científica reunidas em um 

trabalho reflexivo sobre o os aspectos  metodológicos e teóricos do fazer historiográfico, o que 

Swiggers (2013, p. 40) entende por meta-historiografia da Linguística.  

 Campo de estudo que se desenvolveu bastante nos últimos anos, a meta-Historiografia da 

Linguística propõe a elaboração de um trabalho historiográfico a partir de três tarefas 

consideradas como principais na investigação científica, tais quais aponta Swiggers (2013, p. 30): 

a tarefa construtiva, que se refere à elaboração de um modelo historiográfico  e construção de 

uma linguagem historiográfica, a tarefa crítica, que diz respeito à avaliação de tipos de discurso 

historiográfico e à análise das abordagens metodológicas e epistemológicas adotadas no material 

selecionado, e a tarefa metateórica ou "contemplativa", que trata de questões como a reflexão 

sobre o objeto de estudo, o status da historiografia, sobre a justificação das formas de 

apresentação e sobre o conceito de "fato" linguístico para o historiador;  busca também verificar 

em que medida a proposta de pesquisa do historiógrafo é viável. 

 

2.2 O historiógrafo e sua atividade científica  

 No que tange à configuração interdisciplinar da Historiografia da Linguística, o 

historiógrafo da Linguística, tal como Koerner (1995, p. 45-70, passim) o concebe, precisa 

transitar academicamente entre a Linguística e a História, áreas de formação que devem ter como 

aliadas a Filosofia e a História. 

 Em primeiro lugar, o pesquisador conta com a sua formação linguística para realizar de 

forma mais apropriada análises de pesquisas ligadas à faculdade da língua. Entretanto, além de 

linguista, o historiógrafo deve ser um estudioso dos acontecimentos históricos. É com base nesses 

dois pilares de conhecimento que ele se encontra em condições mais favoráveis para analisar e 

interpretar seu material de pesquisa. 

 Além de uma formação linguística e histórica, o historiógrafo da linguística deve aliar sua 

capacidade de percepção ao conhecimento linguístico na investigação de determinada obra, no 

sentido de considerar os influxos da corrente histórica. Em outras palavras, o pesquisador, 
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embora levando em consideração os aspectos que influenciaram a construção da obra estudada, 

deve ter a sensibilidade de não aplicar em sua análise valores da atualidade. As palavras de 

Koerner (1996, p. 56 e 57) corroboram essa visão: 

 
 

[...] em última análise, os historiadores da ciência linguística terão de desenvolver seu 

próprio quadro de trabalho, tanto o metodológico, quanto o filosófico. Para isto, um 

conhecimento meticuloso de teoria e da prática em outros campos revelam-se 

verdadeiramente úteis, mesmo se o resultado for negativo[...] 

 

 Em meio a grande diversidade de relações com diferentes áreas do conhecimento e da 

profusão de objetos para análises presentes na Historiografia da Linguística, faz-se mister que o 

historiógrafo da linguística utilize essas habilidades intelectuais na busca pela metodologia de 

análise e investigação mais adequada ao seu propósito científico. 

 Com intuito de realizar a tarefa de reconstrução de um ideário linguístico relacionado a 

diferentes áreas do conhecimento, o pesquisador precisa não apenas se valer da metodologia das 

ciências como também ser um linguista, de forma a proceder o estudo de obras ligadas à 

linguagem de maneira mais apropriada. Por isso, "para chegar-se a uma compreensão adequada 

e fundamentada do ideário linguístico, é preciso ter formação de linguista" (SWIGGERS, 2013, 

p. 43). 

 Além disso, é essencial que o historiógrafo tenha uma visão abrangente da trajetória 

histórica em tela. Uma análise linguístico-historiográfica requer, portanto, uma base heurística - 

de elaboração de regras ou hipóteses de trabalho adotada provisoriamente como o norte na 

pesquisa dos fatos- e alguns fundamentos hermenêuticos - de interpretação de fatos de acordo 

com a corrente histórica. 

 Por fim, mas não menos importante, a pesquisa de base historiográfica deve ter como 

objetivo principal a busca por uma visão interpretativa dos fatos situados em um contexto 

sociocultural e econômico, ou seja, análise de acontecimentos linguísticos à luz da história 

intelectual e socioeconômica. 

 

2.3 A organização do trabalho historiográfico 

 A organização de uma pesquisa historiográfica, segundo Swiggers (2013, p. 44 e 45), 

deve se dividir em duas etapas: a elaboração de um organograma historiográfico e a organização 

do trabalho historiográfico em si. 
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 Com relação à elaboração de um organograma historiográfico, faz-se necessária a 

definição do conteúdo a ser analisado em três planos: um deles, é o plano das realidades 

linguísticas,  veiculado às atividades práticas e teóricas realizadas pelos chamados  "atores" da 

história da linguística que, dessa  forma, constitui-se em objeto de análise e de descrição para a 

Historiografia da Linguística. O segundo plano é o da epi-historiografia, definido pela 

documentação bibliográfica e textual que apoia a descrição historiográfica a qual, por sua vez, 

deve seguir determinada abordagem metodológica e epistemológica que integram o terceiro 

plano, o da meta-historiografia. 

 A segunda etapa, que se refere à organização do trabalho historiográfico mais 

especificamente, subdivide-se, por sua vez, em três fases que orientam a investigação dos textos 

do passado, base documental da pesquisa linguística - historiográfica. 

 A primeira delas, a fase heurística, compreende o levantamento das fontes e sua 

disponibilidade, a leitura dos textos-fontes, o registro das ideias, pontos de vista e a terminologia 

utilizada em uma perspectiva contextualizada do material selecionado. 

 Já a segunda, a fase hermenêutica, em seu alto grau de subjetividade, é constituída pela 

interpretação dos dados com base em categorias interpretativas que se subdividem em categorias 

gerais e específicas de acordo com a metodologia empregada. A esse respeito, pode-se dizer que 

a interpretação ocorre em uma dimensão comparativa uma vez que se utiliza do relacionamento 

entre conceitos, autores e modelos.É nessa fase que o historiógrafo tem a oportunidade de expor 

suas ideias.  

 A terceira fase, a executiva, trata, como o próprio nome sugere, da demonstração dos 

resultados da pesquisa, é quando o texto científico na área historiográfica é produzido.  

A elaboração do  texto na etapa executiva de seu trabalho investigativo, na qual o 

historiógrafo confere forma ao seu texto,  deve ainda ocorrer em três dimensões, as quais, por sua 

vez, constituem parâmetros fundamentais na apresentação dos resultados de uma pesquisa 

historiográfica. 

 A primeira dimensão refere-se ao formato de exposição do trabalho, que pode se 

constituir em uma narrativa simples de base sequencial, em uma estrutura "tópica", centrada na 

análise de uma tema ou um tipo de problema, ou ainda em uma forma "combinatória", com foco 

no contexto e no clima de opinião em uma determinada época da história da linguística.  
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 A dimensão da intencionalidade do historiógrafo representa o momento em que a 

intenção do pesquisador define o tipo de pesquisa a ser conduzida, uma vez que ele tem a 

possibilidade de realizar seu trabalho com base em uma historiografia taxonômica ou 

classificadora, polêmica ou apologética, teleológica ou exegética-crítica, levando em 

consideração aspectos de rigor científico, validade, adequação e relevância no campo da 

linguística e, de forma mais geral, das ciências humanas. 

 Finalmente, a dimensão do programa cognitivo, essencial na etapa executiva da pesquisa 

historiográfica, é determinada pelo objeto de estudo e a bibliografia disponível por um lado e 

pelas aspirações do historiador de outro, definindo o perfil intelectual dos produtos 

historiográficos.   

 Nesse sentido, podemos distinguir cinco perfis de Historiografia: a "atomística", que 

apresenta os acontecimentos e fatos da história da linguística de forma analítica,  relacionando 

nomes, datas e informações pontuais; a "narrativa", que discorre sobre os acontecimentos na 

história da linguística de acordo com a sua sucessão cronológica, a "nocional-estrutural", 

oferecendo uma análise estrutural das ideias na história da linguística; a "arquitetônico- 

axiomática", que trata a estrutura lógica de teorias e modelos como sistema de axiomas e 

enunciados;  e  a "correlativa", de caráter mais interdisciplinar, que estuda as relações entre as 

teorias e os pontos de vistas à luz do contexto sociocultural, político e institucional.  

 

2.4 Linhas de implementação 

No que concerne a fase de execução da pesquisa historiográfica, três etapas são 

definidas por Swiggers (2013, p. 46-49, passim), a saber: a escolha de uma área de investigação, 

o domínio de um conjunto de conceitos e um plano de estudo. 

 As áreas de investigação se dividem em referencial, institucional, conceptual e 

ecolinguística. A área referencial, por sua vez, se subdivide em história da gramática, história da 

lexicografia, história da semântica e história da pragmática. A institucional abrange a história da 

sociolinguística, da psicolinguística e da neurolinguística. A área do tipo conceptual está 

relacionada a questões linguísticas mais específicas, tais como: mudança linguística, a noção de 

linguagem, a origem da linguagem, a história de modelos e de teorias linguísticas. Por fim, a área 

de tipo ecolinguístico trata da interseção entre as concepções de falantes e linguistas, abordando 

questões sobre norma linguística, gênio de uma língua e correção linguística. 
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 Em pesquisas de cunho historiográfico de modo geral e, como não poderia deixar de ser, 

sobretudo em Historiografia da Linguística, é necessário lançar mão de um conjunto de conceitos 

e termos na organização dos dados primários para que se possa proceder ao estudo científico do 

material escolhido. Tais conceitos, por sua vez, podem ser agrupados em pontos de ancoragem, 

linhas de desenvolvimento, conteúdos e estratégias. 

 Podemos caracterizar os pontos de ancoragem como entidades individuais, representados 

por textos, autores e usuários, por exemplo, e contínua, na figura de redes, instituições, escolas, 

grupos, círculos e sociedades. As linhas de desenvolvimento, como o próprio nome diz,  

relacionam-se ao rumo evolutivo (mudança, revolução, conversão, progresso, estagnação, 

regressão, conservação, perda, rejeição, recorrência, continuidade, descontinuidade, inovação, 

antecipação),  às relações com o tempo (fonte, modelo, influência, abrangência referencial e 

embate de teorias), e às etapas da evolução (programa de investigação; tradição nacional, étnica, 

geográfica, modelada, linguístico-cultural, tópica; cinossura; paradigma). Os conteúdos, 

formatos, e estratégias se referem aos termos, aos conceitos, princípios teóricos, ao estilo de 

exposição do texto, à empréstimo, adaptação, à promoção ou descarte de teorias. 

 Terceira etapa da fase de execução de uma pesquisa historiográfica, o plano de estudo 

oferece ao historiógrafo uma base instrumental para o desenvolvimento de uma metodologia que 

atenda aos seus interesses, objetivos e conhecimentos diante do objeto de estudo selecionado. 

Nesse cenário, o plano de estudo engloba bibliografias, dicionários bibliográficos, os textos-

fontes, literaturas secundária, literatura subjacente, além de conceitos gerais e conceitos 

específicos em relação ao material escolhido. 

 Enfim, os estudos em torno do fenômeno da linguagem em Historiografia da Linguística 

nos propicia compreender, em uma perspectiva interdisciplinar, o papel que desempenhou e 

desempenha a linguagem na história da sociedade. 

 

2.5 Metodologia 

Posta a descrição dos conceitos teóricos que fundamentam este estudo, consideramos 

relevante tecer algumas considerações acerca da forma pela qual buscamos nos apropriar de 

alguns desses conceitos, na análise da produção textual ligada ao ensino de inglês no Brasil dos 

Oitocentos.  
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Esta pesquisa é de natureza documental e bibliográfica e foi desenvolvida, conforme já 

reiteradamente informado, com o propósito de se realizar um estudo detalhado das gramáticas de 

língua inglesa publicadas no Brasil no século XIX. 

Partindo do princípio de que "a língua enquanto produto histórico-cultural torna-se 

simultaneamente veículo e expressão de dados socioculturais que pressupõem um olhar histórico" 

(NASCIMENTO, 2005a, p. 3) o estudo, atendendo à dimensão teórica da narrativa 

historiográfica, interroga os documentos, neste caso as gramáticas de língua inglesa publicadas 

em nosso país no século XIX, com o intuito de depreender o que se encontra na materialidade 

linguística que remonta aos processos de produção e de recepção das ideias linguísticas 

veiculadas pelos manuais de ensino de inglês e às práticas delas decorrentes como produto da 

atividade docente no Brasil naquele momento.   

Nesse sentido, propomo-nos a realizar um fichamento exaustivo das gramáticas que 

integram o corpus e a criticar as estratégias utilizadas pelos autores na produção do texto 

gramatical. Com vistas a alcançar tal objetivo, investigamos a arquitetura textual dos manuais de 

ensino, sobretudo no que se refere à escolha do conteúdo abordado, às atividades propostas e ao 

vocabulário apresentado.  

Além da análise dos fatos do fazer gramático em si, procedemos à análise dos prefácios 

dos compêndios de ensino de inglês de forma a depreender os objetivos daquelas produções 

textuais e investigar os processos de continuidade ou descontinuidade das ideias a elas veiculadas 

em face de uma clientela pertencente ao recorte do tempo-espaço determinado pela presente 

pesquisa. 

Considerando-se que um dos pontos principais da análise historiográfica é entender o 

clima de opinião, ao lado dos dois outros princípios elaborados por Koerner (1996, p. 58-64) 

verificamos os fatores socioculturais que influenciaram o pensamento linguístico da época, e suas 

marcas textuais, por meio da análise dos manuais de ensino de inglês da época buscando 

recuperar na materialidade linguística do texto a o contexto histórico em que se deu a sua 

produção e suas implicações. 

 Dessa forma, o estudo sobre o Colégio de Pedro II foi de grande relevância para esta 

pesquisa, tendo em vista que essa instituição deu maior atenção aos estudos das línguas vivas, 

além de ter recebido onze programas de ensino, promulgados por decretos destinados a tecer 

todas as orientações para os reitores e professores, tanto no que se refere aos conteúdos que 
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deveriam ser trabalhados quanto aos compêndios e materiais para adoção, constituindo-se em 

importante referencial para o trabalho de análise historiográfica proposto. 

 O primeiro local de busca por indícios para o desenvolvimento desta pesquisa foi a 

Biblioteca Nacional, tanto fisicamente , entrando em contato com os compêndios publicados no 

século XIX, como digitalmente, na Hemeroteca Digital Brasileira, da Fundação Biblioteca 

Nacional, possibilitando a leitura de vários periódicos pertencentes ao recorte temporal do meu 

trabalho, fato que indubitavelmente me auxiliou a “farejar” , por exemplo, informações a respeito 

da produção de materiais de ensino de inglês da  época. 

 A procura por novas “pistas” foi intensificada com o acesso à legislação do século XIX, 

sobretudo a Coleção de Leis do Império do Brasil, de modo que pude compilar informações de 

relevância no tocante à contextualização histórica, política e especialmente educacional do Brasil 

oitocentista. 

 Em um terceiro momento de contato com as fontes, visitei o NUDOM — Núcleo de 

Documentação e Memória do Colégio de Pedro II, onde pude manusear documentos de grande 

relevância para a pesquisa histórica, como programas de ensino, relação de professores 

catedráticos de inglês dos oitocentos e alguns dos compêndios utilizados pela instituição.  

 Apesar de não ter sido possível localizar nenhum exemplar da publicação (constituinte do 

corpus) de um dos professores catedráticos do Colégio de Pedro II,  Fillipe Maria da Motta  

d’Azevedo Corrêa, Gramática prática da língua inglesa, as informações coletadas , bem como as 

muitas visitas ao prédio histórico onde hoje funciona o Campus Centro, no Rio de Janeiro, 

contribuíram sobremaneira para a “remontagem de cenários”, propiciando um  melhor 

entendimento do funcionamento da instituição. Somada à pesquisa sobre a história do Brasil dos 

Oitocentos, a qual já vinha desenvolvendo, essa experiência auxiliou-me na análise dos 

compêndios de ensino de inglês, em busca nas marcas textuais que, de alguma forma, remetessem 

à atmosfera sociopolítica e cultural da época em que os referidos textos foram produzidos. 
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2.6 O corpus 

O critério para seleção do corpus da presente pesquisa obedeceu aos propósitos 

delineados pelo objetivo geral, qual seja o de descrever e analisar o conteúdo linguístico de 

gramáticas publicadas no Brasil no decorrer do século XIX.  

O sistema de descrição e interpretação dos fatos da língua baseia-se nos estudos acerca 

da língua inglesa elaborados por autores cuja obra seja digna de ser examinada, tendo em vista 

sua repercussão no meio escolar e relevância como manual de referência, para que se estabeleça o 

objeto de estudo e, assim, se viabilize a investigação historiográfica.  

 Em atendimento a delimitação temporal proposta, ou seja, a ideia de que a pesquisa iria 

ater-se às gramáticas de língua inglesa publicadas no Brasil no decurso do século XIX, 

selecionamos, a princípio, doze compêndios de língua inglesa. Essas fontes foram  localizadas  

por meio de consulta aos acervos digitais e físicos da Biblioteca Nacional, Academia Brasileira 

de Letras, e Real Gabinete Português de Leitura, assim como websites que disponibilizam obras 

pertencentes ao domínio público ( como os excelentes “Biblioteca Guita e José Mindlin” e 

“Internet Archive, além três manuais de ensino de língua inglesa publicados no século XIX 

adquiridos de sebos via Estante Virtual, valiosas relíquias. 

No entanto, visando proceder a uma análise minuciosa do conteúdo das gramáticas, 

optamos por concentrar o trabalho em cinco das doze obras previamente encontradas. A escolha 

foi difícil, visto que todas apresentavam aspectos interessantes a serem levantados, ora sobre o 

autor, ora sobre a organização da obra em si, ou mesmo do conteúdo abordado. Sem cogitar a 

exclusão da gramática que é considerada a primeira obra do gênero a ser publicada em território 

brasileiro, o Compendio de gramática inglesa e portuguesa de José Manoel de Freitas, 

selecionamos as outras quatro gramáticas a partir de seu ano de publicação, de forma a compor o 

corpus com duas gramáticas do período do Primeiro Reinado e as outras três do Segundo Reinado 

do Brasil Imperial. 

Dessa forma, para a constituição do corpus e desenvolvimento do presente trabalho, 

elegemos cinco manuais de ensino de língua inglesa impressos no Brasil nos Oitocentos, a saber:  

 

CORRÊA, Filippe Maria da Motta d'Azevedo. Grammatica pratica da lingua ingleza. 

13. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1909 [1920]. 
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FREITAS, Jose Manoel de. Compendio de grammatica ingleza e portugueza. Rio de 

Janeiro: [s.n.], 1820. 

 

GRAUERT, Eduardo. Compendio de grammatica ingleza. Rio Grande: Typ. do Echo 

do Sul de Pedro Bernardino de Moura, 1861.  

 

HARBEN, Jasper L. Prosodia ingleza: novo methodo para aprender a pronunciar e 

fallar com facilidade todas as palavras da lingua ingleza. Rio de Janeiro: Em Casa do 

Auctor, Externato Jasper, 1878. 

 

TILLBURY, Guilherme Paulo. Arte ingleza: oferecida ao Illustrissimo Senhor 

Visconde de Cayrú. Rio de Janeiro: Typografia Imperial e Nacional, 1827. 

 

 A primeira obra analisada foi o Compêndio da gramática inglesa e portuguesa para uso 

da mocidade adiantada das primeiras letras, de autoria de José Manoel de Freitas, publicada em 

1820, primeira obra do gênero a ser produzida e impressa em território brasileiro. Há um 

exemplar físico no Real Gabinete Português de Leitura, em ótimo estado de conservação, o qual 

consultei para fins da pesquisa. 

 A segunda obra analisada, A Arte Inglesa, de Guilherme Tillbury, publicada em 1827, 

impressionou quanto ao estado avançado de deterioração em que a encontramos no acervo da 

Biblioteca Nacional. Tal era a fragilidade de suas páginas, devido a ação corrosiva do tempo e 

das traças, que foi preciso usar luvas e máscara para manuseá-las. O bibliotecário que nos 

atendeu informou que seríamos as últimas pessoa a colocar as mãos naquele único exemplar do 

manual de inglês de Tillbury antes que fosse enviado para restauração. Preocupada com o 

andamento de nosso trabalho, explicamos ao funcionário sobre a importância daquela obra para a 

nossa pesquisa, que então nos autorizou a fotografar todo o livro, uma vez que não teria como 

precisar a data em que a obra retornaria do restauro.  

 O Compêndio de gramática inglesa de  Eduardo Grauert, publicado em 1861 foi a terceira 

gramática estudada. Igualmente localizado na Biblioteca Nacional, esse livro estava em melhores 

condições de manuseio, mas, como tratava-se de uma obra que  havia caído em domínio público, 

obtive autorização para fotografar todas as suas páginas, procedendo assim a análise a partir das 

imagens que recolhi. 

 Já a Gramática prática da língua inglesa, de  Fillipe Corrêa, foi adquirida em uma 

compra realizada em um dos sebos da Estante Virtual. O exemplar que recebi data de 1909, 



38 

 

 

 

sendo a 13ª edição da Francisco Alves, o que nos levou a suspeitar que o texto havia sido 

produzido ainda no século XIX. No intuito de investigar se haveria alguma diferença entre os 

textos produzidos nas edições anteriores e verificar se alguma ou algumas dentre essas 

pertenceria ao recorte temporal do trabalho, saímos em campo a procura de exemplares que 

pudessem elucidar  tais questões. Para nossa satisfação, encontramos um exemplar na Biblioteca 

Nacional, publicado em 1863, provavelmente a 1ª edição, já que não havia nas páginas de 

introdução nenhuma menção a edições anteriores. No Real Gabinete Português de Leitura, 

encontramos uma edição de 1876, e na biblioteca da Academia Brasileira de Letras, uma de 

1885. A fim de proceder a pesquisa utilizando nosso próprio exemplar, tive o cuidado de me 

certificar de que o texto era o mesmo nas edições de 1909 e na de 1885, verificação essa que 

confirmou as suspeitas de que se tratava exatamente dos mesmos textos publicados em anos 

diferentes. 

 Última obra a ser estudada, a Prosódia Inglesa, de Jasper Harben, publicada em 1878, 

demandou mais tempo e trabalho para ter sua análise concluída. Localizada na Biblioteca 

Nacional,  trata-se de um volume razoavelmente extenso, cuja páginas se tornaram muito finas, 

de manuseio delicado, devido à ação do tempo. Embora tenhamos obtido autorização para 

fotografá-las, consideramos que essa seria uma tarefa que me tomaria muitos dias e que talvez a 

qualidade das imagens não compensasse o tempo despendido. Sendo assim, solicitamos à 

Biblioteca Nacional um serviço de microfilmagem da obra e, após ter o microfilme em mãos, 

entramos em contato com um profissional no Rio de Janeiro para a transposição do conteúdo do 

microfilme para um arquivo digital no formato Pdf, de forma que pudéssemos ter acesso às 

imagens do manual de inglês e finalmente realizássemos o estudo pretendido. 
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3. Panorama Educacional do Século XIX no Brasil 

 Tendo em vista que esta pesquisa se direciona à análise historiográfica das primeiras 

impressões das gramáticas de inglês realizadas no Brasil no contexto sociopolítico e cultural do 

Brasil no século XIX, traçamos um panorama histórico do período no país, considerando, 

sobretudo, as circunstâncias institucionais, profissionais e sociais que de alguma forma 

influenciaram a elaboração e publicação daqueles compêndios em face da direção que seguiu o 

ensino de língua inglesa nesse contexto  histórico. 

 

3.1 Educação no cenário das transformações políticas e sociais dos Oitocentos 

 O Brasil do século XIX assistiu a significativas mudanças no plano educacional a partir 

do estreitamento das relações entre Portugal e Inglaterra e seus desdobramentos e implicações na 

vida social, política e econômica do país, sobre as quais tecemos algumas considerações a seguir. 

 

3.1.1 Brasil e Portugal e suas relações com a Inglaterra 

 As relações comerciais entre Portugal e Inglaterra tiveram início há longo tempo, 

provavelmente no século XIV, a partir da assinatura do primeiro Tratado de Aliança entre os dois 

países, por volta de 1373. Outros fatos históricos estreitaram ainda mais a aliança luso-britânica 

naquele período, entre os quais se destacam o estabelecimento do Tratado de Windsor em 1366, e 

o casamento de Filipa de Lancastre com Dom João I em 13864. 

 Já as relações diplomáticas entre Portugal e Espanha foram atingidas pelas rivalidades 

entre a França e a Inglaterra. Em razão do vínculo econômico com os ingleses, Portugal firmou 

sua oposição à Espanha, acirrando a disputa sobre o controle de territórios no Sul do Brasil e da 

região do Rio da Prata. Nesse sentido, a relação com a França ficou cada vez mais tensa, até que, 

movido pela decisão de Napoleão invadir Portugal, D João VI transfere a Corte Portuguesa para o 

Rio de Janeiro, contando com o apoio da Inglaterra, que tinha interesses comerciais no Brasil.5 

 
4Portugal e a Inglaterra (D. João I e Ricardo II, respectivamente) assinaram o Tratado de Windsor, confirmando 

formalmente a aliança que haveria de servir de alicerce às relações bilaterais entre ambos durantes mais de 600 anos. 

O último ato a firmar esta aliança foi o casamento real entre Filipa de Lencastre, filha de João de Gante, Duque de 

Lencastre, e D. João I, realizado em 1387. (WIKIPEDIA, 2017) 
5 “Com a mudança da Corte Portuguesa para o Brasil, os ingleses tiveram permissão para aqui estabelecer casas 

comerciais, onde tamanho se tornou o poderio econômico da Inglaterra naquela época, que naqueles anos, muito 

mais influentes e poderosos que a esquadra britânica eram os escritórios comerciais dos ingleses.” (ALMEIDA, 

2000, p. 42). 
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 A relação de dependência entre Portugal e Inglaterra, que forçou a abertura dos portos 

brasileiros  às nações amigas em 1808, influenciou sobremaneira a estruturação política e social 

do Brasil.  

 Para citar um fato de grande relevância nesse cenário,  temos a criação, no Brasil, da 

Real Junta de Comércio, em substituição à Mesa de Inspeção do Rio de Janeiro, estendendo sua 

jurisdição a todas as capitanias. Entre as atribuições dessa instituição, que teve como primeiro 

presidente o Conde de Aguar, Fernando José  de Portugal e Castro em 1809, encontravam-se 

matricular os negociantes de grosso trato e seus caixeiros, regular a instalação de manufaturas e 

fábricas e cuidar do registro de patente e invenções. 

  Além disso, a Real Junta de Comércio representou um importante papel nos litígios 

entre negociantes, nas dissoluções de sociedades mercantis, na administração de bens de 

negociantes falecidos ou de firmas falidas ou em concordata, garantindo aos credores a quitação 

das dívidas, quando fossem aquelas as circunstâncias.  

A abertura dos portos do Brasil ao comércio das nações amigas propiciou a assinatura do 

Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra em 1810.  O acordo visava, 

principalmente, o estreitamento dos laços de amizade entre as duas nações e ampliação das 

vantagens de seus vassalos diante de um novo sistema livre de comércio entre os envolvidos e 

seus domínios, que no caso de Portugal era a nova sede do Império português, o Brasil. 

 Entre outros assuntos,  foram acertadas no Tratado questões relativas ao comércio entre 

os países envolvidos, como o texto do seu artigo 8.º, que terminou com monopólios que 

pudessem limitar o comércio entre Portugal e Inglaterra e seus respectivos domínios. 

 O principal ponto desse acordo era o artigo 15, que regulava as novas tarifas 

alfandegárias, estabelecendo que todos os gêneros ingleses, à exceção dos estancos a certos 

produtos - tecidos de lã ingleses, vinhos portugueses e o pau-brasil -, pagariam direitos de 15% 

ao serem admitidos livremente nos domínios portugueses enquanto o artigo 18 determinava 

restrições na via oposta do comércio. O Tratado favorecia diretamente os produtos ingleses em 

prejuízo dos próprios gêneros portugueses, que pagariam 16% de impostos, e dos estrangeiros de 

outras nações amigas, taxados em 24%. 

 Sendo assim, o acordo dificultava em grande escala o comércio com as outras nações que 

não tinham condições de competir com os preços, a variedade e a qualidade dos produtos 



41 

 

 

 

ingleses, o que resultou em grande insatisfação entre os produtores e negociantes portugueses, 

que se sentiram lesados na exclusividade com a qual outrora controlavam o comércio colonial. 

 Como consequência, Almeida (1989, p. 58-59) aponta a forte influência que Inglaterra 

passou a exercer sob o Brasil no decorrer do século XIX, promovendo mudanças de grande porte, 

entre elas o desenvolvimento da imprensa local, chamada Imprensa Régia6, o uso do telégrafo, do 

trem de ferro e da iluminação a gás. Foram criados mais de 30 estabelecimentos comerciais 

ingleses no início do século XIX e aos ingleses se atribuía o controle do comércio; a supremacia 

técnica, e sobretudo o capital financeiro que garantiu o início do progresso industrial 

(ALMEIDA, 1989, p. 58-59). 

 Nesse período, o Brasil vivia em um contexto de submissão que era visível em todos os 

níveis. Externamente, em relação a Portugal; internamente, nas relações de trabalho escravo, com 

a submissão da maioria negra e mestiça à minoria branca (colonizadores). No entanto, tal 

submissão era menos cordata do que podia aparentar.  

Alimentada pela revolta diante do poder repressivo que mantinha a dinâmica dessas 

relações, havia uma crescente vontade de emancipação geral, a qual, de certa forma, representou 

um campo fértil para a aplicação das ideias do liberalismo europeu trazidas pelo Príncipe Regente 

de Portugal à época da translação da Corte ao Brasil.  

Cabe ressaltar que apesar da sua enorme importância, as mudanças implantadas por D. 

João VI favoreceram somente a elite, visando  formar uma casta dirigente brasileira. Algo que, 

contraditoriamente e, em certa medida, acirrou as divergências sociais e políticas em torno de 

ideais emancipacionistas no país, fomentando a luta em prol da independência. 

 

3.1.2 Política e educação no Brasil independente 

Historicamente a Independência é considerada um ato político moderado porque foi feita 

pelo "partido brasileiro", cujos integrantes pertenciam à classe da aristocracia rural brasileira. 

Destacando-se entre eles a figura de José Bonifácio, muitos desses aristocratas haviam estudado 

 
6 Conforme Morel (2003) no Brasil, o surgimento da imprensa acompanha e vincula-se às transformações nos 

espaços públicos, à modernização política e cultural das instituições, ao processo de independência e de construção 

do Estado Nacional. Imprensa e nação brasileira são praticamente simultâneas. A revolução liberal portuguesa e a 

lei de liberdade de imprensa impulsionaram fortemente, no Brasil e em Portugal, o desenvolvimento da imprensa 

periódica (MOREL, 2003). 
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na Universidade de Coimbra, o que explica a mentalidade pragmática em torno da qual se 

organizaram no movimento pró-independentista. 

 Diferentemente do europeu, o liberalismo no Brasil não apresentou sua face democrática 

nas ações políticas à época da Independência, a monarquia era unificada e centralizada, o que 

determinou o caráter moderado do movimento de separação da metrópole. A independência do 

Brasil alterou a estrutura jurídica-política, mas não alterou a infraestrutura econômico-social. 

 Como observa Mattos (1987, p. 149-150), a sociedade brasileira era organizada de forma 

hierárquica e desigual, divididas em grupos distintos, por assim dizer, escravos e índios 

considerados como "objetos"  de uma lado, a massa de homens livres e pobres que 

compreendiam a "plebe" de outro, e o "povo", a classe senhorial dos proprietários. Tais 

representações semânticas implicam no fato de que a preocupação com o "povo" expressa pela 

classe dominante não incluía favorecimento da classe pobre, conforme aponta Hilsdorf (2003, p. 

43): 

 
Embora as proclamações liberais dos deputados falassem em "formação de homens 

livres para o sistema representativo e cidadãos hábeis para os empregos do Estado", em 

''disseminação da educação popular como condição de riqueza e liberdade", em 

''constituição de um sistema nacional de educação", isto é, para todo o território e para 

toda a população, entende-se o porquê de a Assembléia Constituinte de 1823 ter 

aprovado apenas um projeto da Comissão de Instrução que criava duas universidades, 

São Paulo e Olinda. 

 

 A Monarquia, em nosso país, configurou-se em seu aspecto absoluto até o momento em 

que o Brasil proclamou-se independente de Portugal. Entretanto, na organização do novo estado 

brasileiro, passou a submeter-se a uma assembleia constituinte, estabelecendo um regime 

monárquico constitucional. 

 Promulgada em 25 de março de 1824, a Constituição do Império tinha orientação liberal 

embora não democrática. Assegurava direitos civis aos brasileiros brancos, mas os negava aos 

índios e escravos. Os direitos de voto eram concedidos apenas àqueles que tinham uma renda 

mínima anual de 100 mil reis. Portanto, quem era "objeto" não tinha direitos. Quem era "povo" 

ou "plebe" tinha representação política mais ou menos influente em função da renda.  

 No que concerne à educação, a Constituição de 1824 prevê em seu art. 179 ensino 

primário gratuito e ensino das ciências e das artes em colégios e universidades (COSTA, 2002, p. 

73). Entretanto, mesmo após a independência, o acesso à escola era exclusividade dos filhos dos 

"homens livres" devido  à manutenção do regime escravocrata na sociedade brasileira. 
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 As demandas financeiras no custeio da nova nação geraram um grande déficit na balança 

comercial, ao qual vieram se somar as enormes despesas com a máquina administrativa, 

ocasionando dificuldade do poder central para se impor. Essas dificuldades, por sua vez, levaram 

o governo central a tomar algumas medidas no plano econômico, entre elas a taxação das 

importações e a contratação de empréstimos para financiar projetos nacionais, o que acabou 

gerando uma dependência dos capitais externos que permanece até os dias atuais. 

 Em meio a essa crise, a educação não era vista com prioridade. Os conflitos políticos se 

acirraram e o poder central se viu pressionado a conduzir um processo de descentralização 

outorgando mais autonomia às províncias, movimento esse que resulta na abdicação de Dom 

Pedro I em 1831 e, na sequência, na decretação do Ato Adicional à Constituição, em 1834. Diz o 

Ato em seu art. 10 (COSTA 2002, p. 23):  

 

Compete às mesmas Assembléias (Legislativas Provinciais) legislar: [ ... ] Sobre 

instrução pública e estabelecimentos próprios e promovê-la, não compreendendo as 

faculdades de medicina, os cursos jurídicos, academias atualmente existentes, e outros e 

quaisquer estabelecimentos de instrução que para o futuro forem criados por lei geral. 

 

 Vale ressaltar que o art. 83 da Constituição de 1824 parece indicar que a educação 

primária e secundária não eram priorizadas no desenvolvimento do país, visto que as assembleias 

provinciais não tinham permissão para propor e deliberar sobre assuntos de interesse nacional. 

 Nesse contexto de instabilidade política, de falta de recursos e de um regionalismo 

provincial que causaram sérias deficiências quantitativas e qualitativas na primeira metade do 

século XIX, a questão da qualificação docente era problemática.  

Com vistas a melhor preparação docente foram criados os liceus, escola de no máximo 

dois anos em nível secundário. Ainda no que se refere ao ensino secundário, as aulas avulsas 

particulares proliferaram de forma desorganizada e abordavam desde retórica ao francês. Como 

tentativa de organizar o ensino, foram criados os liceus provinciais concentrando as aulas avulsas 

num mesmo prédio. O Ateneu, no Rio Grande do Norte, foi criado em 1825, os liceus da Bahia e 

Paraíba em 1836, o Colégio Maranhense em 1838 e o Colégio Dom Pedro II, na Corte, em 1837. 

 Criado para servir de padrão de ensino, o Colégio Pedro II era o único estabelecimento de 

ensino secundário que, por decisão do governo central, dava acesso às academias, fato que levou 

as províncias a abandonarem seus liceus e ginásio, desobrigando-se do ensino secundário. Como 

consequência, a ideia de cursos organicamente formadores de adolescentes, com currículos de 
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cursos regulares, seriados e simultâneos deu lugar aos cursos avulsos, rápidos e específicos, de 

disciplinas preparatórias aos exames de ingresso. É como observa Hilsdorf (2003, p. 47): 

 

O peso dos cursos parcelados foi de tal monta que o próprio Colégio de PedroII acabou 

por realizar exames finais por disciplina, e não por série (Reforma Paulino de Souza, 

1870), e aceitar matrículas avulsas, freqüência livre e exames vagos (Reforma Leôncio 

de Carvalho, de 1878) no lugar dos cursos seriados e regulares.  

 

 Segundo Haidar (1972, p. 45), o Colégio Pedro II representava o ideal do ensino 

secundário brasileiro, mas, na verdade funcionava como um curso de preparatórios que ensinava 

de forma parcelada e avulsa apenas os conteúdos oficiais exigidos pelos exames controlados pelo 

poder público central.  

Durante as primeiras décadas do século XIX,  a defesa da unidade nacional se sobrepôs 

aos ideais da filantropia ilustrada7. Entretanto, no decorrer dos anos de 1860 as influências dos 

modelos econômicos ingleses e norte-americanos e do pensamento de Comte e Spencer, que 

retomavam os ideais da Ilustração, trouxeram esse discurso progressista de volta.  

Ante a uma onda de inconformismo e de desejo de renovação, surge um novo liberalismo, 

que defendia o valor do trabalho livre e pregava a abolição da escravatura e a inclusão dos negros 

na sociedade brasileira. 

 As consequências desse liberalismo abolicionista se fizeram sentir menos na integração 

dos ex-escravos à sociedade (embora alguns tenham até chegado ao Parlamento) do que no 

processo de o que Souza (2000 apud Souza, 2005, p. 100) chamou de "desnaturalização da 

realidade brasileira". No contexto liberal, conforme observa  Hilsdorf (2003, p. 49), o 

abolicionismo era parte de um programa mais amplo, que previa o crescimento da indústria, o 

regime da pequena propriedade, o voto universal, o ensino primário estatal gratuito e a liberdade 

de ensino para a iniciativa privada, preocupações que à época começavam a entrar em conflito 

com a constituição política do Império.  

 
7 Segundo Morel (2005, p. 221) a filantropia constitui-se num dos mais poderosos motores do movimento associativo 

no século XIX. “A filantropia distingue-se tanto da tradicional prática da caridade cristã quanto da fraternidade 

revolucionária. A filantropia tocada pelo espírito das Luzes, era o movimento dos que podiam ajudar (os ativos) em 

direção aos percebidos como despossuídos (passivos). A filantropia, também identificada como beneficência, era 

uma forma de expansão da civilização ocidental e ao mesmo tempo um meio eficaz de criar redes de poder e 

clientela.”  
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 Nesse contexto, no que diz respeito à educação, foram intensificados os debates sobre o 

ensino na perspectiva de um país livre e moderno. As ações dos liberais nesse período 

promoveram um movimento de escolarização da sociedade brasileira. Nas palavras de Hilsdorf 

(2003, p. 50): " A escola passou a ser, simultaneamente , uma instituição de educação procurada e 

oferecida à população, o que justificava que diferentes grupos socioculturais disputassem o seu 

controle." 

 Nesse sentido, a classe dirigente se dividiu: de um lado, os conservadores ortodoxos 

continuavam defendendo a manutenção da mão-de-obra escrava e do ensino elementar e 

secundário deixado por "tradição" às províncias; de outro, os mais moderados reivindicavam a 

uma maior participação do governo central  no ensino primário. Defendendo a nacionalização do 

ensino de primeiras letras, dizia o deputado Cunha Leitão em seu discurso na Câmara em 1875 

(apud HAIDAR, 1972, p. 45): 

 

O Brasil, senhores, não tem ainda uma educação nacional[ ... ]. É na escola que se 

prepara a educação nacional; será pela escola que se há de conseguir a consolidação de 

nossa unidade política. O meio de assim erguer e reabilitar a escola é organizar a 

instrução no império segundo um plano geral, e dar à escola a feição especial que o 

século XIX lhe tem assinalado.  

 

 Já com relação ao ensino secundário, liberais e conservadores aderiram igualmente à 

defesa da liberdade irrestrita para os cursos particulares. Além de se engajar nessa luta, Cunha 

Leitão pede a equiparação de seus diplomas aos emitidos pelo estabelecimento oficial, o Imperial 

Colégio de Pedro II. Conforme relata Hilsdorf (2003, p. 47), Leôncio de Carvalho, liberal 

extremado, decretou, em 1878, a liberdade de cátedra e o ensino livre de fiscalização para o 

próprio Pedro II e as escolas superiores de todo o Império, nos moldes dos cursos livres, 

matrículas avulsas, frequência livre e exames vagos da América do Norte.  

 Entre as poucas consequências práticas dessa reforma, poderíamos citar a abertura de 

colégios nos quais houve tentativas de aplicação de novas tendências pedagógicas, e a decretação 

da liberdade do credo religioso, a qual, na verdade, foi uma imposição da Inglaterra, visto que os 

funcionários das empresas inglesas aqui instaladas eram em sua maioria protestantes. 

 Mesmo assim, os liberais da segunda geração ainda depositavam na iniciativa privada 

expectativas de modernização do ensino nas escolas a partir de modelos associados à educação 

escolar atualizada na Europa e nas Américas. Havia uma abundância de modelos administrativos 

e pedagógicos à disposição.  
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Tais propostas educacionais faziam parte das exposições universais instaladas na década 

de 1870 nas grandes capitais da Europa e eram divulgadas por meio de compêndios como o 

Dictionaire de pédagogie (1882),  de Ferdinand Buisson (1841-1932), que obteve alcance 

internacional e foi muito  lido no Brasil. 

 Enfim, esse discurso positivista permeou todo um conjunto de diretrizes, métodos e 

conteúdos "modernos" que foi colocado em circulação desde a década de 1870. Exemplo desse 

paradigma encontra-se nos colégios Florence, Culto à Ciência e Internacional, todos em 

Campinas, São Paulo. 

 O predomínio econômico da Inglaterra, com o passar do tempo, resultou em 

manifestações nacionalistas por partes dos brasileiros, o que , por sua vez, levou as companhias 

inglesas, num intuito de minimizar tais conflitos, oferecer emprego para engenheiros, 

funcionários e técnicos brasileiros em geral, sendo necessário apenas que os interessados 

falassem inglês para que pudessem entender as instruções e receber treinamento (ALMEIDA, 

1989, p. 55-56). 

 Quanto à educação, a aprovação da liberdade religiosa se deu também sob influência 

anglo-saxônica, tendo em vista o interesse dos ingleses em criar ambiente favorável à 

permanência  dos técnicos e burocratas a serviço dos seus empreendimentos no país. Essa 

influência foi de tal monta que chegou à pressão pela abolição da escravatura no Brasil Imperial. 

Ao crescente capitalismo inglês importava que o trabalho escravo fosse substituído pelo trabalho 

livre, criando uma classe consumidora a exemplo do que já ocorrera no Reino Unido em 1834.  

 No que diz respeito às línguas que não a portuguesa no primeiro momento do Império, 

havia aspectos diferenciados quanto aos papéis a elas atribuídos social e economicamente: o latim 

era a língua da erudição, "condutora dos princípios literários" (FREITAS, 1820, p. i); o francês já 

fazia parte da educação dado o seu caráter  de língua universal no campo do conhecimento; e o 

inglês surgiu em seu  aspecto altamente utilitário para atender às relações comerciais entre 

Portugal e Inglaterra 

 Entre as muitas mudanças políticas e econômicas durante o período imperial a partir da 

vinda de Dom João VI, a consolidação do português como língua nacional fundou a noção de 

língua estrangeira no imaginário brasileiro, dando legitimidade às línguas estrangeiras modernas 

que foram, dessa forma, equiparadas em status às línguas clássicas. A sua inserção no currículo 

escolar é também um indicativo da relação estabelecida entre a sociedade brasileira imperial e as 
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línguas em tela. O francês manteve seu caráter de língua universal das ideias, enquanto o inglês 

ganhou mais espaço em função de sua utilidade prática nas relações comerciais. Quanto ao 

alemão e o italiano, essas exerceram apenas um papel coadjuvante no cenário educacional do 

Brasil Império. 

 

3.2 Ensino de língua estrangeira e seu caráter teleológico 

Fato marcante na história de nosso país, a vinda de D. João VI e de sua corte para o Rio 

de Janeiro em 1808 promoveu mudanças no panorama econômico e sociocultural da colônia 

portuguesa do início do século XIX.  

Uma das primeiras grandes mudanças ocorridas com a chegada da família real foi a 

abertura dos portos brasileiros às nações amigas em atendimento aos interesses internos (dos 

senhores de escravos e terra) e externos (Inglaterra). Embora na época D. João VI tivesse tomado 

a medida em caráter temporário, essa abertura nunca foi revogada.  

O estabelecimento da família real no Brasil demandou uma reorganização 

administrativa, o que representou a movimentação de um grande afluxo de pessoas que vieram 

para o Rio de Janeiro, por conta, entre outras coisas, dos órgãos de administração pública. 

Segundo Cardoso (1988, apud FERREIRA; OLIVEIRA; TURACK, 2004, p. 1475), a 

transferência da Corte marca o período em que o Brasil deixa de ser colônia para se tornar a sede 

da monarquia portuguesa, e a cidade do Rio de Janeiro, capital da Colônia desde 1763, recebe 

entre 15 a 16 mil novos habitantes, tornando-se o centro do Império e palco de grandes mudanças 

sociais 

 Nesse novo cenário, foram tomadas uma série de medidas com repercussões no âmbito 

intelectual. Entre elas, o estabelecimento da Biblioteca Pública (em 1810), do Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro (1810), do Museu Nacional (1818), do Teatro Real de São João (1813) e a criação 

da Imprensa Régia em 13 de maio de 1808, que propiciou o desenvolvimento do jornalismo 

brasileiro e a maior circulação das ideias de diferentes áreas do conhecimento. 

 O primeiro jornal brasileiro, A gazeta do Rio, circulou em 1808, e, em 1812, a primeira 

revista, As variações. Além disso, a abertura dos portos em 1808 facilitou o contato com outras 

nações, como a França, ampliando os horizontes da então colônia portuguesa em direção ao 

universo estrangeiro. 
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 No que se refere à instrução pública, a principal iniciativa foi a criação dos primeiros 

cursos superiores não teológicos, com o objetivo de formar profissionais qualificados para atuar 

na máquina administrativa da corte, tais como oficiais e engenheiros, civis e militares (a 

Academia de Ensino da Marinha, em 5 de maio de 1808, e a Academia Real Militar, em 1810); 

médicos (os cursos de cirurgia na Bahia e de cirurgia e anatomia no Rio de Janeiro, ambos em 

1808) e arquitetos (a Escola Real das Artes, Ciências e Ofícios, em 1816).  

 Deu-se, assim, o início da educação de nível superior no Brasil que, apesar de ter se 

organizado de forma isolada, pretendia atender as necessidades do mercado de trabalho do novo 

Reino que necessitava de profissionais qualificados para desenvolver-se. 

 A transferência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro também provocou o aumento 

da presença dos ideais iluministas e seus desdobramentos no âmbito da instrução pública. Havia 

basicamente três níveis de ensino: o primário (as chamadas escolas de ler e escrever), o 

secundário (aulas régias8 e a criação de cadeiras) e o superior (que formava a elite dirigente da 

aristocracia brasileira).  

Cabe ressaltar que o fato de as escolas secundárias funcionarem, por meio das aulas 

avulsas ou "aulas menores", como porta de acesso à educação superior, perpetuou até certo ponto 

uma tradição aristocrática na educação brasileira que remontava a pedagogia jesuítica. 

 Por outro lado, atendendo à necessidade de manter acordos comerciais, inclusive de 

pessoal qualificado que dominasse línguas estrangeiras, o próprio Príncipe Regente assinou o 

Decreto de 22 de junho de 1809 (vide anexo A — Decisão n.º 29, de 14 de julho de 18099), que 

criava uma cadeira de língua francesa e outra de inglesa no ensino básico, o que aponta para uma 

inclinação mais pragmática que os cursos primários e secundários passariam a apresentar na 

formulação de seus conteúdos, sobretudo após a abertura dos portos ao comércio com as nações 

amigas em 1808 (BRASIL, RESOLUÇÃO n. º 29, 1891): 

 

E sendo outrossim tão geral, e notoriamente conhecida a necessidade, e utilidade das 

línguas franceza e inglesa, como aquellas que entre as línguas vivas teem o mais 

distincto logar, é de muito grande utilidade ao Estado, para aumento, e prosperidade da 

 
8 Aulas régias ou avulsas refere-se às aulas de primeiras letras e às aulas de humanidades no sistema de ensino 

implantado com a Reforma dos Estudos Menores de 1759 em Portugal. Eram controladas pelo Estado e não mais 

pertenciam à Igreja (CARDOSO, 1999, p. 106). 
9 As decisões eram tomadas sobre representação ou requerimento de partes interessadas e baixadas pelos ministérios, 

que também desempenhavam a função de um tribunal superior cujas sentenças valiam como lei. Eram numeradas e 

rubricadas pelo regente ou imperador (OLIVEIRA, 2006). 
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instrucção pública, que se crê nesta capital uma cadeira de língua franceza, e outra de 

inglesa.  

 

 Afastando-se da pedagogia eminentemente "espiritual" dos Jesuítas, o estudo das línguas 

vivas, sobretudo do inglês e do francês, passa a ter finalidade prática, como atestam os anúncios 

de professores de língua inglesa em jornais da época.  

Segundo Freyre (2000), na Gazeta do Rio de Janeiro, de 8 de fevereiro de 1809, 

portanto, alguns meses antes da oficialização da primeira cadeira de inglês no país,  já havia 

anúncio oferecendo serviços de uma "Professora Ingleza": “Na Rua dos Ourives n.º 27 mora 

huma Ingleza com casa de educação para meninas que queirão aprender a ler, escrever, contar e 

falar Inglez e Portuguez, cozer, bordar, etc.” (FREYRE, 2000, p. 266). 

Nesse sentido, o mercado oferecia ainda outras oportunidades de trabalho relacionadas 

ao conhecimento de inglês, conforme aponta Freyre (2000, p. 265).: 

 

[..]. para Governantes, colégios ingleses se instaurando no Brasil, métodos ingleses e 

livros ingleses sendo ofertados. Procura por técnicos e empregados ingleses que 

trabalhavam nas estradas de ferro. Além da importação maciça pelo Brasil de: ferro, 

vidro e louça, tecidos e roupas, além de leilões de objetos deixados por funcionários de 

empresas britânicas que deixavam o país.  

 

 Além disso, conforme aponta Fernando de Azevedo (1996, p.551), é importante ressaltar 

a influência do empirismo de John Locke, assim como a do enciclopedismo francês -ideias que 

alcançaram visibilidade universal após a independência dos Estados Unidos (1776) e da 

Revolução Francesa (1789)-, na elaboração do decreto-lei de 22 de junho de 1809 que oficializou 

o ensino de inglês e de francês no Brasil (BRASIL, RESOLUÇÃO n. º 29, 1891):  

 
E sendo outrossim tão geral, e notoriamente conhecida a necessidade, e utilidade das 

línguas franceza e ingleza, como aquellas que entre as linguas vivas teem o mais distinto 

logar, é de muito grande utilidade ao Estado, para augmento, e prosperidade da 

instrucção publica, que se crêe nesta capital uma cadeira de língua franceza, e outra de 

ingleza. No ensino das duas línguas referidas seguirão os Professores, quanto ao tempo, 

e horas das lições, e attestações do aproveitamento dos discípulos, o mesmo que se acha 

estabelecido, e praticado pelos Professores de Grammatica Latina. E pelo que toca a 

matéria do ensino, dictarão as suas lições pela Grammatica que for mais conceituada, 

emquanto não formalisarem alguma de sua composição; habilitando os discípulos na 

pronunciação das expressões, e das vozes das respectivas línguas, adestrando-os em bem 

fallar e escrever, servindo-se dos melhores modelos do século de Luiz XIV. E fazendo 

que nas traducções dos logares conheçam o gênio, e o idiotismo da língua, e as bellezas 

e elegância della, e do estylo e gosto mais apurado e seguido. Na escolha destes livros se 

preferirão os da mais perfeita e exacta moral; e para a comparação com a língua pátria se 
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escolherão os autores clássicos do século de quinhentos, que melhor reputação teem 

entre os nossos litteratos. 

 

 Observa-se, portanto, que  diretrizes  da Resolução 29/1809 abrangiam o caráter cultural 

e literário das novas disciplinas além da sua utilidade prática, uma vez que os alunos deveriam, 

além de falar e escrever as respectivas línguas, conhecer o seu "gênio", "elegância" e "estilo" a 

partir "dos melhores modelos do século de Luís XIV, ou seja, as línguas clássicas seriam o 

veículo por meio do qual se daria o aprendizado do inglês e do francês.  

Além disso, o decreto que assim propunha algumas orientações metodológicas para o 

ensino das Línguas Vivas, sinalizava a expectativa para que os professores elaborassem seus 

próprios manuais didáticos. Cabe ressaltar que tal expectativa permanece por quase duas décadas, 

como pode-se observar em um trecho do texto do Projeto de Ensino Público Integral proposto por 

Januário Cunha Barbosa, em 1826 (MOACYR, 1936, p. 164-165): 

 

Ao Instituto10 pertencerá a escolha e a aprovação dos livros elementares, que deverão 

servir de texto às explicações dos professores em todas as escolas deste Império. O 

Instituto procederá, portanto, a fazer que se componham em língua nacional, ou que para 

ela se traduzam, os compendios elementares apropriados à natureza e extensão de cada 

escola, [...] se declarará em todos os programas que se admitirão ao concurso, não só 

compendios escritos em portuguez, mas em latim, ou em qualquer das línguas cultas da 

Europa, não sendo o seu autor brasileiro. [...] [O Instituto] consultará a S.M. o Imperador 

o que julgar conveniente, e só depois de sua imperial decisão se publicará os programas 

na conformidade dela. O autor de qualquer compendio que fôr aprovado, sendo 

brasileiro ou estrangeiro que fale e escreva suficientemente a língua nacional, 

pretendendo ser mestre na escola e na cadeira a que o dito compendio fôr destinado, 

preferirá a outro qualquer concorrente.  

 

 Naquele mesmo ano de 1809, D. João VI assinou a nomeação dos professores de francês e 

inglês. Nomeado como professor de francês com o ordenado de 400.000 réis por ano, o Pe. René 

Boiret, segundo Pires de Almeida (1989, p.42), vinha do Colégio Real dos Nobres em Portugal, 

onde ensinava língua francesa mediante o pagamento de 200.000 réis. "a língua francesa sendo a 

mais difundida e, por assim dizer, universal, a criação de uma cadeira desta língua é muito 

necessária para o desenvolvimento e prosperidade da instrução pública."(ALMEIDA, 2000). Já o 

padre irlandês Jean Joyce (?-?), foi o primeiro professor de inglês do Brasil, nomeado nos 

mesmos termos e com o mesmo ordenado que o seu colega francês.  

 
10 O projeto de reforma educacional de Januário Cunha Barbosa em 1826 propunha a criação do Instituto do Brasil, a 

cargo do qual estaria  a direção e inspeção da instrução pública em toda  a extensão do Império. (N. A.) 
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A esse respeito, Almeida (1989, p. 42)  comentou: "era necessário criar nesta capital uma 

cadeira de língua inglesa, porque, pela sua difusão e riqueza e o número de assuntos escritos 

nesta língua, a mesma convinha ao incremento e à prosperidade da instrução pública". É 

relevante observar que o prestígio alcançado pelo inglês e o francês na Europa após a 

Independência dos Estados Unidos (1776) e da Revolução Francesa (1789), colaborou, de certo 

modo, para a oficialização de ambas as línguas na corte imperial. 

 Apesar de a criação de ambas as cadeiras tenha tido o mesmo objetivo - o de "incrementar 

e dar prosperidade à instrução pública"-, apenas o ensino do francês parece ter sido contemplado 

pelas intenções culturais e literárias do decreto e das nomeações, visto que o conhecimento da 

língua francesa, na época considerada, nas palavras de Wilson Martins (1993, p. 192), "a língua 

universal das ideias", era requisito obrigatório para o ingresso nos cursos superiores, como 

podemos observar no comentário de Pires de Almeida (1989, p. 47) sobre a Academia Militar do 

Rio de Janeiro, fundada em 1810: 

 

O curso era de sete anos e todos os livros escolares eram em francês. Os professores e 

alunos estavam muito familiarizados com a língua francesa e com o conhecimento dos 

nomes notáveis de então: Lacroix, Legendre, Monge, Francoeur, Bossuet, Lalande, Biot, 

Lacille, Puissant, Haüy, Guy de Vemon, Chaptal, Flourcroy, de la Merilliere, Cuvier e 

outros.  

 

 A importância do estudo do francês no período que se seguiu à vinda da Família Real 

para o Brasil também deixa-se transparecer na célebre Memória sobre a Reforma dos Estudos na 

Capitania de São Paulo, escrita por Martim Francisco em 1816. De cunho enciclopedista, 

conforme Primitivo Moacyr (1936, p. 72-73), o extenso documento foi usado como "modelo 

ideal"  pela Comissão de Instrução da Assembleia Constituinte, em seção de 7 de junho de 1823, 

ano seguinte à fundação do Império do Brasil (12 de outubro de 1822). Nele, além das disciplinas 

tradicionais do currículo de humanidades - gramática portuguesa, latim, retórica; teologia e 

moral, ganham destaque "as ciências físicas fundadas na observação e experiência" (MOACYR, 

1942, p. 33).  

 Nesse sentido, é interessante notar as restrições que o autor do projeto impõe ao ensino 

da língua latina, símbolo de erudição e cultura na época, em detrimento da inclusão do francês no 

"1º grau de instrução" (MOACYR, 1942, p. 33): 
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Se o soberano, na instrução de seus vassalos só deve fazer crer o que é provado, e nunca 

as opiniões de sábios de outros países; se em toda conduta da vida, a razão e a 

observação deve ser o único fanal das ações humanas e nunca o exemplo de outros 

povos; e finalmente se o conhecimento da Língua Latina só contribui  fazer admitir 

alguns homens de gênio da Antigüidade, como Cícero, Virgílio, Tácito, Plínio; então o 

ensino desta língua, 'estudo verdadeiramente de luxo', não pode ter lugar em um plano de 

instrução geral. (..) Mas atendendo à necessidade de melhor desenvolver os primeiros 

rudimentos da gramática, dados no 1 ° grau de educação; (...), admito uma aula de 

Língua Latina contanto que nela se ajunte o estudo da Língua Francesa.  

 

 

 Já o ensino de inglês, uma vez que o seu domínio não era exigido para o ingresso nas 

academias - desnecessário, portanto, ao currículo dos estudos secundários - , ficou restrito aos 

propósitos mais imediatos relacionados às comunicações  nas relações comerciais de Portugal 

com a Inglaterra , caracterizando-se assim como uma disciplina complementar aos estudos 

primários, ou de "primeiras letras", conforme atesta o prefácio da obra Compêndio da Gramática 

Inglesa e Portuguesa para Uso da Mocidade Adiantada nas Primeiras Letras, de Manuel José de 

Freitas, primeira gramática impressa em terras brasileiras pela Impressão Régia, em 1820 

(FREITAS, 1820, p. i):  

 

Animado pois por um coração liberal, resolvi preparar este Compêndio, considerando o 

tráfico e as relações comerciais da Nação Portuguesa com a Inglesa, e a falta de um 

Compêndio da Gramática de ambas, para iniciar e facilitar a Mocidade ao uso das suas 

Línguas, com a clareza, justeza e simplicidade possível; e penso que os pais de família, 

desejosos de melhor conhecimento, e, em parte, de mais civil e moral Educação para seus 

filhos, aprovarão este meu Desígnio.  

 

 Nesse contexto, Zilberman (apud OLIVEIRA, 1999, p. 29) argumenta que durante o 

período Joanino, o ensino do inglês teve utilidade exclusivamente prática, diferente do Latim, que 

cumpria o seu papel na condução dos princípios literários e familiares, e do Francês, que já havia 

se estabelecido como parte integrante do currículo escolar, dado o seu caráter de língua universal 

das ideias.  

 No período correspondente ao reinado de D. João VI no Brasil, o Inglês, portanto, se 

aplicava apenas como um instrumento de capacitação de profissionais brasileiros para atender a 

demanda do então nascente mercado de trabalho.  

 Conforme observa Jucá (2010, p. 33), embora oficializado, o ensino de inglês parece ter 

se restringido a seus objetivos mais imediatos de "instrução" e não de "educação", tendo em vista 

que o domínio da língua inglesa não era exigido nas academias, fato que justificava o ensino 
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desse idioma apenas em função do aumento das relações comerciais entre Portugal e a Inglaterra 

(FREITAS, 1820, pp. i-ii): 

 

Se a Língua Latina tem servido até hoje, pelo menos, de condutora aos princípios 

literários e familiares; se a Língua Francesa tem sido universal, e por este motivo, já 

recebida como parte integrante da Educação, e semelhantemente a Música e Dança, etc; 

com quanta razão devemos nós julgar ser a Língua Inglesa necessária à Mocidade, 

quando nos vemos entrelaçados em negociações com esta nação, e ouvindo diariamente 

o som vocal de seu idioma, que também facilita e convida os novos alunos a entrar com 

desejo no conhecimento dos seus termos e frases.  

 

3.3 O lugar da língua estrangeira nos programas de ensino básico  

A partir de 1831, a língua inglesa passou a adquirir o status de "disciplina", uma vez que 

os Novos Estatutos das Academias de Ciências Jurídicas do Império haviam incorporado seis 

cadeiras então exigidas nos exames de ingresso às faculdades de Direito: latim, francês, inglês, 

retórica, filosofia racional e moral e geometria. (MATTOS, 1987, p. 251-252).  

Ao alcançarem extrema importância na formação da elite da sociedade Imperial, essas 

disciplinas passaram a exercer o papel de fornecedoras de pessoal qualificado para exercer 

funções administrativas e políticas em órgãos do governo, caracterizando o início do processo de 

institucionalização do ensino secundário concomitante à construção do Estado imperial. 

(MATTOS, 1987, p. 252-279). 

 Em 1837 o inglês passou a fazer parte do currículo obrigatório das escolas com a 

fundação do Imperial Colégio de Pedro II, estabelecimento que serviria de modelo para a 

instrução pública secundária na Corte e seria destinado a nortear a iniciativa das províncias. O 

Ministro Vasconcellos, em seu pronunciamento na inauguração do colégio, discorreu sobre a 

necessidade da criação daquela instituição em nome do progresso, criticando o modelo de ensino 

secundário vigente e a proliferação de cursos particulares.  

 A oficialização do ensino da língua inglesa deu-se na forma do Artigo 3 da lei de Criação 

do Imperial Colégio de Pedro II: Neste colégio serão ensinadas as línguas latina, grega, francesa, 

inglesa, retórica e os princípios elementares de geografia, história, filosofia, zoologia, 

mineralogia, álgebra, geometria e astronomia."(vide ANEXO B - Decreto de 2 de dezembro de 

1837- Lei de Criação do Colégio Pedro II). 

 Nesse sentido, o latim ainda manteve o seu prestígio, uma vez que era considerado, 

segundo Almeida (1989, p. 80), peça fundamental para o estudo do português e do francês. Aliás, 

não apenas o latim, mas o grego - as chamadas "línguas clássicas", foram por muito tempo as 
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mais prestigiadas nos vários currículos do Pedro II em detrimento das chamadas línguas 

modernas (francês e inglês). 

 No ano seguinte à sua criação o Imperial Colégio de Pedro II teve seus estatutos fixados 

pelo Regulamento n.º 8, que também previa a concessão do diploma de Bacharel em Letras aos 

alunos formados naquele colégio, fato que os isentava dos exames de admissão nas academias do 

Império. 

 Entretanto, os Estatutos do Imperial Colégio de Pedro II sofreram diversas reformas 

curriculares e administrativas que determinaram mudanças de paradigmas durante o Segundo 

Reinado (1840-1889). Em função de sua estreita relação com os cursos preparatórios para a 

instrução superior, a organização da instrução secundária foi objeto de árduas discussões, 

sobretudo no que se referia ao seu papel no processo de educação formal em nosso país.  

Conforme Haidar (1972, p. 22), o principal questionamento se dava em torno da função 

atribuída aos cursos secundários de servir, quase que exclusivamente, como acesso aos cursos 

superiores, o que os reduzia aos preparatórios para a entrada nas faculdades. Aquele foi um 

período na história da instrução pública em que surgiram as principais tentativas de estruturação 

dos estudos primários e secundários no sentido de conferir alguma organicidade ao ensino formal 

no Brasil. 

 A primeira mudança nos estatutos do Imperial Colégio de Pedro II ocorreu em 1841- a 

reforma Antônio Carlos - alterando alguns itens do Regulamento nº 8: o curso secundário passou 

a ter duração de 7 anos, e o alemão foi incluído em seu currículo como língua obrigatória, ao lado 

do francês e do inglês. 

 Em 1854, a Reforma Couto Ferraz estabeleceu o Regulamento da Instrução Primária e 

Secundária do Município da Corte, a partir do qual, conforme relata Vidotti (2012, p. 41), surgiu 

a figura do Inspetor Geral de Estudos, encarregado da inspeção de todos os estabelecimentos de 

ensino primário e secundário, tanto públicos como particulares. Aos professores e diretores das 

escolas primárias e secundárias passou a ser exigido o envio de relatórios trimestrais de seus 

trabalhos aos delegados da Inspetoria Geral. Um ano depois, essa Reforma implementou um 

Plano de Estudos que regulamentava o ensino no Imperial Colégio de Pedro II, único 

estabelecimento secundário oficial do Império, cujas diretrizes deveriam ser seguidas por outras 

instituições públicas e privadas. 
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 A instituição dos Exames Gerais de Preparatórios foi mais uma das mudanças propostas 

pela Reforma Couto Ferraz. O objetivo desses exames era avaliar o grau de conhecimento dos 

estudantes oriundos de estabelecimentos particulares de ensino secundário, seguindo instruções 

de elaboração específicas para cada área do saber, conforme relata Oliveira (2006, p. 186): para 

os exames de latim, por exemplo, seriam escolhidos os autores clássicos "mais diffíceis" os quais 

o aluno deveria "verter para o português"; já para os exames de francês e inglês, seriam 

selecionados os "authores de melhor nota". 

 No que diz respeito ao ensino da língua inglesa mais especificamente, foram observadas 

pequenas mudanças realizadas a partir de desdobramentos da reforma de 1854, sobretudo em 

relação aos cursos preparatórios e exames para os Estudos Superiores. Até o fim  do Período 

Imperial, outras reformas se seguiram a Reforma Couto Ferraz: Reforma Marquês de Olinda 

(1857); Reforma Sousa Ramos (1862); Reforma Paulino de Sousa (1870); Reforma Cunha 

Figueiredo (1876); Reforma Leôncio de Carvalho (1878) e Reforma Homem de Melo (1881). 

 A Reforma Paulino de Souza (1870) previa que as gramáticas das línguas ensinadas no 

CPII fossem comparadas com a da língua portuguesa e não mais com o latim, o que  salienta o 

lugar de prestígio que a língua portuguesa foi ocupando na instrução pública, resultando na 

consolidação da língua portuguesa do Brasil. 

 Além disso, tais reformas aumentaram o número de anos de estudos das línguas modernas 

que, pela primeira vez se equiparam em importância às línguas clássicas. A partir de 1857, os 

estudos das línguas modernas, compreendendo o ensino de francês (três anos), inglês (quatro 

anos) e alemão (dois anos), além do estudo facultativo de italiano (um ano), totalizavam um 

período de nove anos equivalentes aos estudos obrigatórios de línguas clássicas: sete anos de 

latim e dois anos de grego (CHAGAS, 1967, p. 105).  

 O equilíbrio entre os estudos das línguas clássicas e modernas se manteve estável até o 

fim do período imperial, mas houve, entretanto, uma redução gradual na carga horária de estudos 

dessas línguas. Segundo Chagas (1967, p. 107), embora não se tenha números exatos acerca da 

carga horária do ensino de Línguas Estrangeiras no Brasil no período Imperial, o exame de leis, 

decretos e portarias aponta para uma redução no prestígio das Línguas Estrangeiras na escola. Em 

1881 os estudos de latim passaram a ter a duração de quatro anos, o grego, o inglês, o francês e o 

alemão, dois anos e o italiano, ainda facultativo, 1 ano, com uma média de 3 horas semanais tanto 

para as línguas clássicas como para as línguas modernas. 
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 No que diz respeito à metodologia de ensino das línguas modernas, faltava uma 

orientação didática mais específica, visto que as chamadas "línguas vivas" eram estudadas, 

segundo Leffa (1999, p.17), seguindo o modelo de aprendizagem das "línguas mortas"11, ou seja, 

a partir de traduções de textos e da análise gramatical, o assim conhecido "método da gramática-

tradução".  

Esse método, que vigorou exclusivo até o início do século XX, tinha como objetivo 

transmitir um conhecimento sobre a língua que propiciasse a compreensão de textos literários e o 

domínio da gramática normativa. A tradução e a versão dos textos compunham a base de 

compreensão da língua em estudo, tendo como ferramenta de ensino o dicionário e o livro de 

gramática. A fim de dominar a morfologia e a sintaxe o aluno deveria memorizar as regras e os 

exemplos, elaborando listas exaustivas de vocabulário e realizando exercícios gramaticais, 

ditados, tradução e versão. A aprendizagem era centrada na figura do professor, que detinha o 

controle de todo o processo. O erro não era admitido e havia muito pouca interação entre mestre e 

aprendiz, cabendo a esse último uma postura passiva em relação à aquisição do conhecimento. 

 Com a Proclamação da República, o Imperial Colégio de Pedro II passou a chamar-se 

Ginásio Nacional e a Reforma Benjamin Constant excluiu a língua inglesa do currículo 

obrigatório, podendo ser substituída pelo alemão. Embora tendo sido inspirada no modelo francês 

de educação, com ensino predominantemente clássico, essa instituição, que foi criada para servir 

de modelo para outras escolas no país, estabeleceu na prática um padrão de ensino a serviço dos 

exames preparatórios e parcelados, com vistas ao ingresso às universidades. 

 No que tange à instrução primária no fim do período Imperial, mais especificamente, o 

relatório do Ministro Pedro de Araújo Lima, apresentado à Assembleia Geral Legislativa, em 

1866, apontou para a precariedade desse ensino em todo o Império, decorrente do insuficiente 

número de escolas, da sua deficiente organização e inspeção, assim como " a falta de habilitações 

especiaes nos professores". Tais foram as condições no campo da educação popular em todo o 

império herdadas pela República, que, desse modo, assumiu a tarefa de "regeneração deste 

importante ramo da instrução pública" (BRASIL, 1866, p. 15). 

 

 

 
11 Segundo Germain (1993, p.101), assim era visto o Latim, como língua morta, considerada como disciplina mental, 

necessária à formação do espírito que vai servir de modelo ao ensino das línguas vivas.  
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3.4 O Imperial Colégio de Pedro II no espaço educacional brasileiro 

No tocante à presença do Colégio Pedro II no cenário da educação brasileira dos 

Oitocentos podem-se fazer observações relevantes, cujos reflexos atingem o próprio curso do 

ensino secundário no decurso do século seguinte, conforme se observará nas linhas seguintes. 

 

3.4.1 A instrução pública e a construção de uma identidade nacional no Brasil   

A conquista da independência política em 1822 trouxe consigo a necessidade da 

elaboração de um projeto político-cultural que propiciasse a consolidação da almejada unidade 

nacional. Nesse sentido, a Assembleia Constituinte de 1823, cuja principal atribuição era o 

estabelecimento da ordem jurídica do Império, elegeu a instrução pública como um dos pilares 

essenciais para a construção do novo Estado/Nação. 

 Influenciados por ideias liberais em voga principalmente na Europa Central, os 

parlamentares discutiam sobre a definição do papel do Estado na instrução da população, a 

gratuidade e a universalidade do ensino no país. com vistas a apresentação de um projeto 

educacional que impactaria os diferentes segmentos da sociedade. Nas palavras de um de seus 

parlamentares, Sr. Carvalho e Mello (BRASIL, 1823, p. 77-78): 

 

 Sr. presidente, sempre que se tratar de estabelecer e difundir instrucção publica acharei 

justiça e proveito. Em todos os estados é esta a base da civilização e moralidade e o 

caminho por meio do qual se consegue prover a sociedade de homens habeis para os 

empregos civis, politicos e militares.  

 

 Entretanto, a falta de coesão e coerência de pensamento entre os parlamentares liberais 

levou-os a propor projetos inadequados à realidade brasileira, o que, por sua vez, resultou em 

conflitos políticos que precipitaram a dissolução da Assembleia Constituinte, pondo por terra um 

dos seus mais importantes ícones do ideal liberal. 

Contudo, no ano seguinte, a Constituição outorgada por Dom Pedro I, embora mais 

centralizadora em termos políticos,  garantiu o princípio da liberdade de ensino e de instrução 

primária gratuita para o povo. Em detrimento da escola secundária, o ensino primário foi o foco 

da assembleia naquele momento, objeto de vários projetos então apresentados que resultaram na 

Lei de 15 de outubro de 1827, celebrada como a legislação que oficializou a escolarização 

primária pública em todo o Brasil. 
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 Os primeiros anos do Império brasileiro foram política e socialmente conturbados. Em 

todo o país, mesmo após a abdicação de Dom Pedro I naquele ano (1831), revoltas e rebeliões por 

parte de diferentes setores da sociedade; eram constantes  os embates entre os partidos políticos e 

as províncias reclamavam maior autonomia de governo.  

Com o intuito de aplacar  as divergências e defender a unidade política e territorial, o 

governo, pelo Ato Adicional de 1834,  concedeu maior autonomia às Províncias, que a partir de 

então teriam o direito legislar sobre a instrução primária e secundária. Já o ensino primário e 

secundário do Município da Corte e o ensino superior em todo o país continuaram sob a 

responsabilidade do governo central. 

 Entretanto, a despeito do Ato Adicional, continuavam as revoltas separatistas nas 

províncias, o que promoveu a formação de dois grandes partidos -  o Conservador e o Liberal - 

que iriam prevalecer no cenário político do país até a proclamação da República. Líder da 

formação do Partido Conservador, Bernardo Pereira de Vasconcelos, descontente com os rumos 

tomados pela política liberal no país, passou a defender uma monarquia mais centralizadora como 

garantia da ordem social e da unidade do Império. 

  No entanto, para a elite imperial garantir a unidade política do Estado não era suficiente; 

entendiam que era primordial criar uma ideologia de identidade nacional12 que abrangesse a 

população como um todo. Assim, com vistas a despertar o sentimento nacionalista, foram criadas 

instituições científicas e culturais que, com base nas ideias iluministas e liberais, promovessem o 

desenvolvimento das Artes, das Ciências, da História, da Educação e da Literatura.13 

 Não obstante as ações empreendidas pelo governo imperial no sentido de formar uma 

identidade nacional brasileira, a política educacional praticada nas províncias em nada 

colaboraram para a formação de um espírito nacional, uno e homogêneo (ALMEIDA, 1989, 

p.65). Diante dos rumos que a educação poderia tomar nesse contexto, o então Ministro da 

Justiça e interino do Império, Bernardo Pereira de Vasconcellos, decidiu criar, no Município da 

 
12 Criar a ideia de nação brasileira era um dos propósitos da elite intelectual e política que liderou o processo de 

independência. Naquele momento, os elementos de continuidade entre a colônia e o novo país se mostravam 

propícios a um sistema de governo monárquico que poderia garantir a unidade e a ordem social, base da ideologia 

centralizadora do Partido Conservador do Brasil Imperial.  (N.A.) 

 
13 Entre outras instituições, podemos citar o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, por exemplo, que 

além de arquivar documentos, tinha o objetivo de produzir obras sobre a História e o espaço geográfico brasileiro. 

Assim também o Arquivo Público Nacional ajudava a construir a identidade nacional, arquivando e cuidando dos 

documentos dos poderes públicos. (N.A.) 



59 

 

 

 

Corte, uma instituição de ensino secundário, única, inspirada nas ideias educacionais em voga na 

Europa Central.  

Consciente da necessidade de retomar a autonomia dada às Províncias, Vasconcellos 

determinou que essa instituição deveria ser o modelo a ser seguido em todo o Império. Dessa 

forma, o governo imperial poderia ditar as normas do ensino secundário ofertado nas Províncias, 

limitando o alcance do Ato Adicional de 1834. 

 Para além das divergências entre Liberais e Conservadores no contexto político do 

Brasil Imperial, a organização da instrução pública secundária se dá em meio à discussão sobre as 

finalidades do ensino secundário que aconteceram na Europa de forma variada no tempo e no 

espaço. A questão sobre a composição do currículo escolar relacionava-se de maneira intensa ao 

debate sobre a importância dos estudos clássico-humanistas e científicos. Da mesma forma, e 

inspirados por essa discussão, políticos e intelectuais brasileiros, buscaram, ao longo do século 

XIX, conciliar as duas tendências na implementação dos estudos secundários no país. 

 

3.4.2 A criação do Imperial Colégio de Pedro II e seus primeiros planos de estudos  

 Em consonância com a linha política do Governo Imperial que pretendia estabelecer um 

modelo de instrução pública secundária no país, deu-se então a criação do Imperial Colégio de 

Pedro II, representação dessa iniciativa no Município da Corte, pelo Decreto de 2 de dezembro 

de 1837.  

O modelo proposto para este tipo/ nível de ensino tinha como objetivo a "alta educação 

intelectual": a formação de cidadãos e líderes para exercerem "as mais elevadas funções; os 

serviços intelectuais, morais, políticos e religiosos da sociedade". O Inspetor Geral da Instrução 

do Paraná, Bento Fernandes de Barros, anos mais tarde, ao discorrer sobre as finalidades do 

ensino secundário em diferentes momentos da história, nos esclarece sobre os ideais educacionais 

na década de 1830. Segundo ele, o ensino secundário tinha como meta (apud VECHIA, 1998, p. 

179):  

 

[...] formar homens aos quais serão confiados os mais altos interesses - o governo do 

Estado, a educação e a religião. A civilização e a dignidade humana não podem ser 

mantidas sem que a sociedade tenha à sua frente homens de uma capacidade superior, de 

ideias elevadas e de grande alcance. Assim, pois, o desenvolvimento do ensino 

secundário, como preparação para as carreiras sabias e as funções sociais, constitui uma 

das necessidades mais imperiosas que devem ser satisfeitas pelo governo de uma nação 

livre e progressiva.  
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 Para atingir seus objetivos, Bernardo Pereira de Vasconcellos, Ministro da Justiça e 

interino do Império, foi buscar inspiração nos Estatutos de colégios da Prússia, Alemanha, 

Holanda e o sistema de educação adotado por Napoleão I e, de todos, “aproveitou o que lhe 

parecia mais adequado às circunstâncias nacionais” (DORIA, 1937, p. 42).  

Na Europa, os governos liberais buscavam promover um tipo de educação secundária 

que atendesse às novas exigências da sociedade, ou seja, uma formação humanística que 

propiciasse ao aluno seguir os cursos superiores ou atuar na administração pública. Porém, era 

preciso também atender à crescente demanda do comércio e indústria, o que significava oferecer , 

ao lado do ensino das humanidades, uma formação técnico-científica. 

 Dessarte, os Estatutos do Imperial Colégio de Pedro II, aprovados pelo Regulamento nº 

8 de 31 de janeiro de 1838 (inclusive a concessão de título de bacharel em Letras aos que 

concluíam seus estudos naquela instituição), tinham como modelo as instituições francesas, 

contendo inúmeras disposições copiadas das normas do Collèges Royaux da França (BRASIL, 

Annaes da Câmara dos Deputados, t.1, 1838). Tratava-se das mesmas finalidades dos Liceus 

criados por Napoleão _ formar a "elite da nação", por meio de um tipo de ensino que buscava 

aliar os estudos das línguas clássicas, a retórica, a lógica , a moral e os elementos das ciências 

matemáticas e físicas em um mesmo curso.  

Tal foi a base teórica  do primeiro plano de estudos do colégio e das demais instituições 

educacionais criadas até o final do século XIX: educação clássica, baseada no estudo das 

humanidades, com vistas à formação do espírito pelo domínio da palavra, indispensável para 

executar os serviços das Cortes, para o comércio e para as carreiras da Igreja e do Estado. 

 Embora criado à semelhança dos Liceus na França de Napoleão, o Imperial Colégio de 

Pedro II apresentava algumas particularidades em sua orientação pedagógica. Em seu discurso 

proferido na Câmara dos Deputados, em 1837, Bernardo de Vasconcellos deixou claro que "a 

missão do colégio era a de elevar os estudos de Humanidades e, especificamente, das línguas 

clássicas no Brasil" (BRASIL, Annaes da Câmara dos Deputados, 1837, p.117). 

Dessa forma, a educação clássica, defendida por Vasconcellos, constituiria de forma 

permanente e prioritária a base do primeiro plano de estudos do colégio e os demais adotados até 

o final do século XIX.  

Os conteúdos das humanidades, constituídos pelos estudos do latim, do grego, da 

literatura clássica e da história ocidental, visavam à formação do espírito pelo domínio da 



61 

 

 

 

palavra, sendo considerado fundamental para os serviços das Cortes, para o comércio e para as 

carreiras da Igreja e do Estado.  

Nesse sentido, o estudo das humanidades desempenhava um papel para além de sua 

função instrucional, assumindo um compromisso moral com o desenvolvimento de valores dos 

jovens aprendizes que constituíram o perfil do futuro cidadão, homem de bem, que iria ocupar os 

mais altos cargos da administração do Estado. “No século passado, acrescentava-se igualmente , 

que as humanidades clássicas apresentavam-se não somente como estudos, como uma instrução, 

mas como uma educação do indivíduo, do espírito, da inteligência, da alma” (CHERVEL; 

COMPÈRE, 1999, p. 3) 

O primeiro plano de estudos adotado em 1838 era, à moda educação francesa, 

enciclopédico: incluía os estudos de Gramática Nacional, Retórica, Poética, Latim e Grego, 

História, Geografia, Filosofia, Música e Desenho, além de  Francês e Inglês. Cabe ressaltar que a 

inclusão das duas línguas "vivas" (Francês e Inglês) naquele momento estava relacionada à ideia 

de que ambas exerciam a função de veículo para adquirir conhecimentos sobre as Ciências e 

Artes.  

Nesse sentido, as Ciências Naturais e as Matemáticas também foram incluídas no plano 

de estudos, em consonância com as ideias liberais em voga na Europa que pregavam a 

importância desses campos de estudos no desenvolvimento científico e tecnológico dos países. O 

caráter prático do estudo das Ciências já vinha sendo considerado desde o final do século XVIII e 

início do século XIX. Para Belhoste (1989 apud LORENZ, 2015, p. 23), por exemplo, a aplicação 

das Ciências poderia favorecer o progresso da humanidade, condição essencial para haver 

progresso moral. 

 Fiel à proposta de Vasconcellos, que era a de “elevar os estudos de Humanidades, em 

especial das Línguas Clássicas no Brasil”, o plano de estudos determinava seis, dos oito anos de 

estudos propostos, para os estudos da Língua Grega, da Latina e da Latinidade, com uma carga 

horária de cinco a dez horas semanais para cada. Já a proporção de horas destinadas às 

Matemáticas e as Ciências era significativamente inferior, embora também estivessem presentes 

nos oito anos de estudos.  

Dessa forma, 62% da carga horária total do plano de estudos era reservado para as 

Humanidades, sendo que desses, 50% eram atribuídos ao estudo de Latim e Grego. Quanto às 

Ciências e Matemáticas, o plano de estudos reservava 9% e 12% do total, respectivamente.  
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Além disso, a instrução religiosa também tinha o seu lugar no currículo, em atendimento 

ao Regulamento nº 8 de 31 de janeiro de 1838, cap. XV. Nesse aspecto, os alunos deveriam, 

conforme o ano de estudos, decorar trechos do Novo e do Velho Testamentos, o Catecismo da 

Diocese e os Dogmas da Religião, assistir a conferências filosóficas sobre a verdade da Religião, 

sua história e os benefícios que lhe dava a humanidade, além de participar de missas, homilia e 

orações. 

 Cabe ressaltar que os Estatutos fixados pelo Regulamento nº8, também previam a 

concessão do diploma de Bacharel em Letras aos alunos formados no Colégio Pedro II, fato que 

os isentava dos exames de admissão nas academias do Império. 

 Entretanto, os Estatutos do Colégio sofreram ainda diversas reformas curriculares e 

administrativas que determinaram mudanças de paradigmas educacionais durante o Segundo 

Reinado (1840-1889). Em função de sua estreita relação com os cursos preparatórios para a 

instrução superior, a organização da instrução secundária foi objeto de árduas discussões, 

sobretudo no que se referia ao seu papel no processo de educação formal em nosso país.  

Conforme Haidar (1972, p. 14), o principal questionamento se dava em torno da função 

atribuída aos cursos secundários de servir, quase que exclusivamente, como acesso aos cursos 

superiores, fato que os reduzia aos preparatórios para a entrada nas faculdades. Aquele foi um 

período na história da instrução pública em que surgiram as principais tentativas  de estruturação 

dos estudos primários e secundários no sentido de conferir alguma organicidade ao ensino formal 

no Brasil. 

 A primeira mudança nos estatutos do Imperial Colégio de Pedro II ocorreu em 1841. O 

Regulamento nº 62 de 1º de janeiro de 1841, por Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, Ministro do 

Império do Primeiro Gabinete do II Reinado deu uma nova organização às disciplinas pelos anos 

de curso,  e muito embora tivesse apresentado como justificativa a adequação dos estudos ao 

nível de desenvolvimento dos alunos, a reforma procurou a modernizar e atualizar o currículo a 

partir da oferta de novas disciplinas e a alteração da ênfase dada a algumas disciplinas.  

Os estudos de Matemática e de Ciências foram atualizados, embora tenha perdido um 

pouco de espaço em termos de carga horária. Com relação às Ciências, novas especialidades 

foram incluídas no plano - uma delas a Geologia que havia alcançado o estatuto de ciência 

autônoma no início do século XIX. Além disso,  Ribeiro de Andrada introduziu   a Zoologia 
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Filosófica, uma disciplina teórica acerca dos debates mais recentes dos mais renomados cientistas 

alemães e franceses sobre o desenvolvimento embrionário. (LORENZ, 2007, p. 135). 

 A modernização na Educação, em pleno progresso na Europa liberal, influenciou na 

organização do plano de estudos em relação à carga horária das disciplinas dentro da área dos 

Estudos das  Humanidades , que ainda assim, mantiveram sua preponderância no currículo do 

Imperial Colégio de Pedro II. A carga horária do Latim, para citar um exemplo, foi reduzida em 

40% dentro da área, enquanto o número de horas atribuídos às línguas "vivas" quase triplicou. A 

Língua Alemã também foi incorporada ao plano de estudos como língua obrigatória, ao lado do 

francês e do inglês, traduzindo o interesse que o grande desenvolvimento das Ciências e 

Literaturas no Norte da Europa despertou nos parlamentares brasileiros, sobretudo diante da 

carência de brasileiros que poderiam ter acesso a esse conhecimento (VECHIA, 2005, p. 84). 

 A sociedade ditava os conhecimentos clássicos adequados à desejada formação clássico-

humanística da mocidade brasileira14. No que se referia às Línguas Clássicas, por exemplo, os 

alunos, após terem cursado um ano de Gramática, passavam a estudar as obras clássicas. Em 

Latim, estudavam obras tais como: De Bello Gallico de Julius Cesar, Metamorphoses de Ovídio, 

Annaes de Tacito, Amphitryão de Plauto, Eneida de Virgilio e Catilinaria Cícero, entre outras. Já 

em relação ao Grego, o aluno era exposto às obras Anabasis, liv.1 de Xenofontes, Olynthiacade 

Demosthenes, Prometheu de Eschylo, Illiada, canto 1 de Homero, além de obras de Heródoto, 

Eurípedes, Thucydites e Sófocles (VECHIA; LORENZ,1998, p. 1-27).  

Ao estudar a literatura clássica, os alunos deveriam, além de aprender os estilos 

literários, absorver os conhecimentos históricos e geográficos, assim como os valores morais do 

início de nossa civilização. Dessa forma, o estudo das Humanidades, era tido como um meio pelo 

qual os estudantes poderiam  exercitar as capacidades intelectuais e de desenvolver as faculdades 

morais da juventude. “A literatura grega e a latina são e serão sempre, as fontes de um ensino que 

deve elevar o homem à sua maior altura, formar nele uma humanidade superior [...]” (VECHIA, 

1998, p. 179). 

 A mesma lógica se aplicava ao ensino das Línguas Modernas: o estudo da gramática da 

língua precedia o das obras de grandes autores. O Francês apresentava as obras: Morceuax 

Choises de Buffon, Petit Garême de Massillon, a tragédia bíblica Athalia de Racine, as Orações 

 
14 O plano de estudos de 1841 vigorou até meados da década de 1850. Os Programas de Exames de 1850 apresentam 

os conteúdos testados em cada matéria relacionada no plano de 1841, o que confere legitimidade aos conhecimentos 

selecionados como aqueles adequados à formação da juventude. (N.A.) 
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Funebres do clérigo Bossuet, além das obras de Montesquieu e Fenelon. Já os estudos de Inglês 

abordavam History of Rome de Goldsmith, Paris, 1841, as Selectas de Ermeler e de Blair, que 

apresentavam cânticos clássicos da época, o Ensaio sobre a Crítica de Pope, além do Paraíso 

Perdido, canto 2.º de Milton – obra poética que trata da astúcia de Satanás nos seus embates com 

Deus. 

 Na língua alemã, por sua vez, os alunos estudavam a Selecta de Ermeler, Maria Stuart 

de Schiller e o drama Iphigenia de Tauride de Goethe (VECHIA; LORENZ, 1998, p. 1-27). A 

literatura estrangeira nesse contexto exercia uma dupla função; além de viabilizar o aprendizado 

da língua em si, propiciava o conhecimento da História, da geografia e dos costumes dos povos 

da antiguidade, além dos valores morais e religiosos cultivados na Europa na época, 

fundamentais para a instrução daqueles que integravam a elite intelectual, política e religiosa do 

país. Cabe ressaltar essa formação era complementada com as disciplinas de História, Geografia, 

Filosofia, Ciências e Matemática, que normalmente seguiam os programas de ensino e adotavam 

os livros didáticos utilizados Colleges Royaux da França (LORENZ; VECHIA, 2011, p. 121-

122). 

 Era crescente na década de 40 dos oitocentos, sobretudo em países como Alemanha, 

Suíça, Bélgica e França, o conflito entre a educação clássico-humanística e a científica no ensino 

secundário. O desenvolvimento científico, tecnológico e comercial na Europa tornou necessária a 

discussão acerca das finalidades daquele tipo de educação em meio às demandas da modernidade. 

O Brasil não ficou à margem dessas questões. 

 

3.4.3 Os planos de estudos de meados do século 

 A partir da década de 1850 os processos de modernização foram pouco a pouco se 

inserindo na realidade socioeconômica de nosso país. A indústria começava a se desenvolver e 

cresciam as redes de comunicação telegráfica, marítima e ferroviária. A urbanização também se 

desenvolvia em função da abolição do comércio de escravos e o incentivo à imigração de 

trabalhadores livres, o que também estimulava a demanda por educação. Nesse cenário, era 

essencial que se pensasse em inovações educacionais que dessem conta dos efeitos do progresso 

em nosso país. 

 A ideia do conhecimento científico como base do crescimento do país ganhou força 

entre os liberais progressistas, para os quais era importante incrementar os estudos técnicos e 
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científicos com vistas a promover o desenvolvimento econômico do país. Em atendimento ao 

pleito desenvolvimentista, o ensino passou a ser regulamentado e uniformizado pelo 

Regulamento da Instrução Primária e Secundária do Município- Reforma Couto Ferraz, aprovado 

pelo Decreto nº 1.3331-A de 17 de fevereiro de 1854, documento que também lançou as bases 

para o fortalecimento do ensino técnico no Brasil.  

No Imperial Colégio de Pedro II esse Regulamento se fez representar em um novo 

regimento institucional, aprovado pelo Decreto nº 1556, de 17 de fevereiro de 1855, que buscou 

conciliar o ensino secundário e o técnico, dividindo o ensino secundário em dois ciclos, em um 

esquema de 4 + 3.  

Nessa nova organização escolar, os Estudos de Primeira Classe, que tinham a duração de 

quatro anos, eram oferecidos a todos os alunos do colégio. Porém, ao final desse período, o 

estudante poderia continuar seus estudos na própria instituição ou receber um certificado de 

conclusão de curso, o que lhes garantiria o ingresso em um dos cursos de formação técnica.  

Aqueles que permaneciam no colégio, eram encaminhados para os Estudos de Segunda 

Classe, com duração de três anos, perfazendo o total de sete anos de estudos, ao final dos quais, 

recebiam o título de Bacharel de Letras, o que, por sua vez, lhes permitia o acesso a qualquer 

instituição de ensino superior do Império (VECHIA; LORENZ, 2002). 

 Em consequência desse novo Regulamento, os planos de estudos do Imperial Colégio de 

Pedro II sofreram significativas modificações, sobretudo com relação à distribuição das matérias 

nas séries. As da área de Ciências e Matemática foram destinadas às séries iniciais, inserindo-se, 

portanto, nos Estudos de Primeira Classe, assim como Geografia e História Moderna, Corografia, 

e História do Brasil.  

O plano de estudos assim organizado tinha por objetivo oferecer aos alunos que 

pretendessem ingressar em um dos cursos técnicos o conhecimento básico das Ciências naturais e 

Matemáticas, assim como os elementos essenciais da História e da Geografia do Brasil e da 

época Moderna. Já nos Estudos de Segunda Classe, preparatório para os cursos superiores, 

preponderava o ensino humanístico; os alunos desse nível de ensino estudariam Latim, Alemão, 

Italiano, Grego, Filosofia Racional e Moral, Filosofia Retórica e Eloquência Prática, História da 

Filosofia, Geografia e História da Idade Média e História Antiga. 

 Esta reforma inspirou-se em duas reformas realizadas na França, a de 1847 de Salvandy, 

que organizava os estudos no mesmo esquema de 4 +3, oferecendo ensino técnico e tradicional 
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na escola secundária e a de Fourtoul de 1852, que também atribuía essa dupla função para os 

liceus franceses. Nestas reformas, as Ciências ocuparam o seu lugar na preparação dos alunos 

tanto para as formações técnicas como para o ingresso no ensino superior (VECHIA; LORENZ, 

2002). Entretanto, as reformas de Salvandy e Fourtoul foram extensamente criticadas pelos 

conservadores. Eles acreditavam que antes de estudarem as ciências, os alunos deveriam ter suas 

mentes formadas pelos valores  clássicos (BOWEN, 1992, p. 406). 

 Entretanto, a reforma de 1855 vigorou por pouco tempo. Após a morte do Marquês do 

Paraná, em 1856, o Ministério da Conciliação foi extinto e um novo Ministério foi criado pelo 

Marquês de Olinda, que assumiu o cargo de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 

Império. Fruto dessa nova administração, o Decreto nº 2.006, de 24 de outubro de 1857, alterou 

itens do Regulamento referente à Instrução Secundária do Município da Corte.  

Baseada nos mesmos propósitos do ensino secundário definidos por Couto Ferraz, essa 

reforma criou dois cursos: um geral de sete anos de duração, ao final dos quais os alunos 

recebiam o grau de Bacharel, podendo ingressar nos cursos superiores, e um curso especial de  

cinco anos, para aqueles que preferissem se matricular em um dos cursos técnicos. O curso 

especial era composto pelos estudos dos primeiros quatro anos do curso completo acrescido de 

mais um ano especial, que teria matérias diferentes das do 5º ano do curso regular. 

 Do mesmo modo como a reforma de 1855 havia sido influenciada pela orientação 

educacional francesa, essa nova organização escolar inspirou-se nas proposições do Decreto de 

10 de abril de 1852, do Ministro da Instrução Pública e da Cultura da França, Hipolithe Fourtoul, 

que defendia uma dupla função para os liceus.  

 Os alunos dos Liceus, após completarem sua formação  na Divisão de Estudos 

Elementares ingressavam  na Divisão Superior, a qual oferecia duas opções de instrução: Letras, 

cujo objetivo era a formação em cultura literária para o ingresse às faculdades de Direito e de 

Letras; e Ciências, que preparava para as profissões comerciais e industriais e a admissão nas 

faculdades de Medicina e de Ciências (MARCHAND, 2000 apud LORENZ, 2015, p. 26). 

 Ainda de acordo com a "ideologia" da reforma de 1855, o ensino de Ciências era 

pautado nos conteúdos e nos livros didáticos adotados nos Liceus por recomendação do 

Ministério de Instrução Pública da França. Para o ensino de Ciências, o Programa de Ensino de 

1856 no Império brasileiro prescrevia a adoção de livros franceses apenas, de autoria de 

renomados cientistas da época.  
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Para Zoologia e Botânica, foi indicada a obra Notions élémentaires d’histoire naturelle 

de Antoine Paulin Salacroix, médico francês e professor de História Natural do Colégio de Saint 

Louis. Para Geologia e Mineralogia, foram recomendadas as obras do médico, geólogo e 

professor de Mineralogia, François Sulpice Beudant – Géologie e Minéralogie. Para Física e 

Química, o Elements de Chimie, precedesde notions de Phisique, de Roche-Guerin (VECHIA; 

LORENZ, 1998 apud VECHIA; LORENZ, 2015, p. 26). 

 No que tange o ensino das Ciências, o Programa de Ensino para o ano de 1858 não 

difere muito do plano anterior. Entretanto, observa-se que para a Physica foi recomendado o 

compêndio Lições elementares de física do Dr. Meirelles; para Geologia e Mineralogia, Géologie 

e minéralogie de Beudant; e para Zoologia e Botânica, as apostilas do Dr. Maia. Esse material 

didático, elaborado por professores brasileiros, constituíam uma exceção no currículo de Ciências 

do Imperial Colégio de Pedro II no século XIX (LORENZ, 2010 apud VECHIA; LORENZ, 

2015, p. 26). 

 Para o ensino de Filosofia, Geografia e História Antiga, Geografia e História da Idade 

Média e História Moderna, os Planos de Estudos de 1855 e 1857 de forma geral indicaram  as 

obras Cours élémentaires du Philosophie de Barbe, o Atlas de Delamarche e o Manual Du 

Baccalaureat, em sua última edição para uso nos liceus de Paris (VECHIA; LORENZ, 1998).  A 

utilização dos manuais franceses era de tal monta que para o ensino de História Moderna, o 

programa de ensino observava (VECHIA; LORENZ, 1998, p. 35):  

Como na falta de livros especiaes, o programma de historia moderna vai accomodado 

aos compêndios francezes, cumpre que o professor de historia pátria em cada huma de 

suas prelecções sobre as épocas do Brasil, observe aos discípulos; 1º quaes erão os Reis 

portuguezes nessa quadra; quaes os factos mais importantes se seu reinado.  

 

 Conforme Lorenz e Vechia (2015, p. 28), um estudo comparativo dos currículos de 

História Antiga e História da Idade Média  demonstra  que os conteúdos dessas disciplinas eram 

cópias idênticas do Plan d’etudes et programes d’enseignement des Lycées Imperiaux prescrits 

par arrète du 30 du aout de 1852, da França. 

 As demais áreas dos estudos humanísticos  seguiam basicamente o estabelecido em 

1841, com a adoção de material didático composto em sua maioria de obras de autores franceses 

ou publicadas em língua francesa. De maneira distinta, para o ensino das Matemáticas, eram 

adotados livros didáticos de autores brasileiros, embora ainda tivessem como modelo os autores 

franceses (LORENZ; VECHIA, 2015, p. 28).  
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Tais foram os livros que delinearam os conteúdos indicados nos Programas de Ensino de 

1856 e de 1858. Cabe ressaltar que, a despeito de ter dado ênfase aos estudos de Ciências e 

Matemáticas em articulação com os cursos técnicos, o Regulamento de 1857 também determinou 

a obrigatoriedade da disciplina História Sagrada e Doutrina Cristã nos planos de estudos. O livro 

indicado era o Cathecismo da doutrina christã, do Cônego Fernandes Pinheiro. 

 

 3.4.4 Os Planos de estudos de 1860 até o final do Império 

 O conflito entre as políticas de ensino clássico-humanístico e as do ensino moderno -

científico que ocorria na Europa repercutiram de forma negativa no Brasil, levando ao fracasso as 

reformas de ensino da década de 1850.  Era evidente para os brasileiros os objetivos traçados para 

o ensino secundário na segunda metade do século XIX eram determinantes na escolha pelos 

estudos clássico-humanísticos ou modernos científicos.  

 De qualquer forma, porém, a elite da sociedade imperial, apesar dos esforços das 

correntes de pensamento progressista que enfatizava os estudos das Ciências, estava ainda muito 

arraigada à cultura dos estudos humanísticos como porta de acesso aos cursos superiores.  

Com a desvalorização das profissões técnicas e o crescente prestígio das profissões 

liberais após a reforma de 1857, a maioria dos alunos do Imperial Colégio de Pedro II optou por 

cursar o programa de estudos que garantia o seu ingresso nas instituições  de ensino superior. Por 

essa razão, um novo decreto governamental, em 1º de janeiro de 1862, extinguiu o curso especial 

e criou um curso único de sete anos de duração ao final do qual o aluno fazia jus ao título de 

bacharel e poderia ingressar nos estudos superiores.  

Nesse sentido, a reforma de 1862, que perdurou até 1870, demonstrou, mais uma vez ,  a 

correspondência entre as políticas educacionais brasileiras e francesas relacionadas ao ensino 

clássico-humanístico e o ensino científico no século XIX. Em 1864, o Ministro da Instrução 

Pública da França, Jean Victor Duruy (1811-1894), recuperou o currículo clássico nos liceus por 

meio de uma reforma que cancelava a função dupla  daquelas instituições de ensino (BOWEN, 

1992 apud VECHIA; LORENZ, 2015, p. 29). Essa reforma estava, dessa maneira, inserida em  

um movimento maior de rejeição do papel das Ciências na  escola secundária em favor da 

exaltação do ensino humanístico. 

 A criação do curso único, proposta pela reforma de 1862, reduzia assim a importância 

dos estudos científicos, e, por outro lado, consolidava o lugar de valor dos estudos humanísticos 
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para a elite intelectual brasileira da época. Os estudos de Humanidades tiveram sua carga horária 

aumentada para 63% da carga-horária total, enquanto o percentual de horas destinado às Ciências 

e às Matemáticas foi de somente 5% e 9% do total, respectivamente.  

As disciplinas de Ciências, oferecidas na 5ª e na 7ª série,  não eram propícias a uma 

articulação entre o ensino secundário e os cursos técnicos. Retrocedendo ao modelo adotado nas 

décadas de 1830 e 1840, essa organização dos estudos secundários estabeleceu um padrão que foi 

seguido, salvo algumas pequenas variações, até o final do Império. Aqui também se observa a 

identidade entre as propostas educacionais no Brasil e na França:  as reformas elaboradas por  

Souza Ramos e por Duruy na Filosofia apontam para o pensamento anticientífico comum aos 

dois países nos oitocentos. 

 De acordo com o plano de estudos estabelecido pelo Decreto nº 2.883, de fevereiro de 

1862,  o Latim era ensinado do 1º ao 7º ano do curso, perfazendo um total de 39 horas-aula 

semanais. No que se refere ao ensino de línguas, à semelhança de programas de ensino anteriores, 

o de 1862  indicava o conteúdo dos livros a serem estudados pelos alunos, em vez de apresentar 

uma lista de assuntos a serem contemplados no currículo das disciplinas.  

Dessa maneira, em Latim, por exemplo, os alunos do 1º ano  estudavam a obra de 

António Pereira, Arte Latina, e a de Castro Lopes,  Novo systema para estudar a língua latina; 

no 2º ano, eram apresentados a uma seleção de obras literárias, tais como a  Epítome da História 

Sagrada, do cap. 1º ao 20º, e Eutropio, Ed. de Deladin, livro 1, do cap.1 ao 10. Nos anos 

seguintes debruçavam-se sobre as Fábulas de Phedro, Julio Cesar, Cornelio Nepos, Vida de 

Cimon e Lysandro, a Selecae fabulae ex libris metamorphoseon e Ex Tristium libro primo 

Elegias, Ovídio, Salustrio, Virgílio, e Orações de Cicero, Tito Livio, além de Horácio, Tácito e 

outros. Os estudos de Grego, além da gramática, incluiam a obra de  Jacobs, do 3º ao 6º ano. O 

ensino de Francês iniciava com a Gramática de Sévene, e continuava com Nouvelles Narrations 

Françaises de Filon, Cours de Litteratuire Française de Charles André, e Harmonias da 

Creação de Caetano Lopes de Moura. Com relação à Língua Inglesa, os alunos estudavam 

History of Rome, de Goldsmith, além das obras Hillard’s, FirstClass Reader e Guia de 

Conversação de Clifton (VECHIA; LORENZ, 2015, p. 28 e 29 ). 

Ao final dos estudos das línguas, os alunos se dedicavam à Gramática Philosophica e 

Rethorica, Poética e Litteratura Nacional. Nessas aulas os professores deveriam utilizar textos de 

autores nacionais, portugueses e de outras nações, sobretudo de língua latina, e os alunos elaborar 
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pequenas composições nos diferentes gêneros da arte.15Em consonância com os planos de estudos 

de 1838  e 1841, os alunos deveriam desenvolver sua habilidade textual a partir do cânones da 

literatura Grega e Latina, assim como estudar a História da Antiguidade e assimilar os valores 

morais e religiosos que essa literatura propagava. 

 Na área de História também era dada ênfase aos estudos clássico-humanísticos como 

evidencia o retorno da disciplina História Romana que adotava o livro de De Rosoir e Dumont - 

História Romana. Tal como em 1857, os jovens continuavam recebendo ensinamentos de 

História Sagrada e Doutrina Cristã, sendo que a última era oferecida aos domingos e dias 

santos.16 

 Entretanto, no tocante às línguas modernas, foram introduzidas algumas inovações: o 

aprendizado da Gramática da língua e exercícios de conversação passou a ocupar maior espaço 

no plano de estudos em detrimento da quantidade de obras com conteúdo  moral e religioso que 

diminuiu,  no ensino dessas disciplinas. 

 No final da década de 1860, houve um recrudescimento dos intensos debates acerca da 

Educação no país. Em seu relatório apresentado à Assembleia Legislativa em 1865, o então 

Ministro do Império, José Liberato Barroso (1830-1885), provocou o debate sobre o papel dos 

estudos científicos versus humanísticos na instrução secundária.  

 Barroso (1867) defendia sua posição favorável aos estudos humanísticos fundamentado 

nas ideias de Cousin, Guizot e Lamartine. Inspirado no discurso de Victor Cousin sobre o tema, 

declarava: “são elles que aprimorão o espírito, elevão a alma, cultivão ao mesmo tempo as nossas 

diversas faculdades, e nos inicião desde a infância em todos os sentimentos, em todas as idéias, 

que há dous mil annos são o patrimonio immortal da humanidade” (BARROSO, 1867, p. 48).  

 Dessa forma, ele ressaltava a primazia dos estudos humanísticos caso houvesse um 

embate entre as ciências e as humanidades (BARROSO, 1867, p. 50-55): 

 

[...] porque se todas as verdades mathematicas se perdessem, o mundo industrial, 

omundo material soffreria sem dúvida um grande damno, um immenso prejuízo; mas se 

o homem perdesse uma só dessas verdades Moraes, de que são veiculo os estudos 

litterarios, seria o homem mesmo, seria a humanidade inteira que teria de perecer.  

 

 
15 Conforme as orientações que devem ser observadas no ensino das matérias, anexas ao Programa de Ensino para o 

ano de 1862. 
16 Conforme Tabela de Distribuição das Horas para o ano de 1862. 
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 Nesse sentido, Barroso compartilhava das ideias do deputado francês Lamartine quanto 

às diferentes funções que os homens poderiam exercer na sociedade: “a providencia distribuiu a 

todos os homens papéis diversos para o complemento de seus desígnios eternos sobre os destinos 

da humanidade” (BARROSO, 1867, p. 51). E, a partir dessas diferenças, ele define os propósitos 

do ensino humanístico e do ensino científico no contexto socioeconômico e cultural da época 

(BARROSO, 1867, p. 51): 

 

 [...] aos homens que se dedicação ‘à indústria, à agricultura e ao comércio’, deveria ser 

ofertada um instrução prática, pois esta é indispensável ao desenvolvimento material, 

mas aos outros, ‘que se dedicação às nobres profissões do espírito’, têm necessidade da 

instrução literária, que é condição essencial do desenvolvimento moral. 

 

 O Ministro também demonstrava seu conhecimento acerca das questões  sociais e 

educacionais da Inglaterra, cujo programa de ensino atendia às diferentes necessidades de 

instrução: os ingleses adotavam currículos enciclopédicos para o ensino secundário ou criavam 

instituições paralelas - as Academias, para alta qualificação da classe dirigente do comércio e 

indústria, cada vez mais importantes no desenvolvimento da sociedade. A esse respeito, 

argumentava (BARROSO, 1867, p. 46): 

 
Essa creação ou generalisação do ensino especial, que se desenvolve á par do ensino 

clássico, apropria-se às necessidades do novo estado da sociedade, que exigem para a 

classe abastada da indústria, do commercio e da agricultura uma instrucção superior à 

instrucção primaria, e mais prática, embora menos elevada do que a instrucção clássica.  

 

 O período compreendido entre o início da reforma de 1862 e o final da década de 1880, 

foi ainda mais profícuo em debates sobre os problemas de instrução pública. No entanto, embora 

tenha havido interesse geral em diagnosticar e propor soluções para o ensino, poucas mudanças 

relacionadas aos conteúdos a serem ensinados foram observadas nos planos de estudos. 

 Nesse contexto, assumiu o cargo de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 

Império, Paulino de Souza, em 1868. Revelando um grande comprometimento com a questões 

sobre a melhoria da educação brasileira, o novo Ministro apresentou em agosto de 1870 um 

projeto que previa mudanças em todos os níveis de ensino.  

Entretanto, por ter sido considerado muito audacioso, esse projeto foi arquivado. Ainda 

assim, em 1º de fevereiro de 1870, o Decreto nº 4.468 já havia alterado os Regulamentos do 

Imperial Colégio de Pedro II, pois, com ele, o Ministro pretendia criar diretrizes para os estudos 
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naquela instituição. Ao seu ver, o ensino secundário representava o principal ramo da educação, 

responsável pela formação moral e intelectual do aluno. A esse respeito, Paulino de Souza expôs 

(PARANÁ, 1870):  

 

Não importa tanto que nas línguas estrangeiras o aluno obtenha um vocabulário mais ou 

menos completo, que nas ciências fique com mais ou menos algumas noções, como que 

consiga adestrar e alargar o espírito, dispondo-o pela aquisição dos dotes necessários 

para estudos de aplicação e interesse prático.  

 

 Podemos observar nesse discurso que o ministro considerava o desenvolvimento integral 

do aluno mais importante do que a aquisição ou não de conhecimentos específicos. Paulino de 

Souza acreditava que  as alterações do plano de estudos do Colégio deveriam ser feitas com base 

nessa concepção de educação, para que se tornasse  

 

 [...] mais rigoroso o estudo daquelas matérias que tendem a desenvolver o espírito do 

aluno na idade que mais facilmente se por dirigir e não exigir provas tão severas nas 

matérias que tendem mais a enriquecer a inteligência do aluno do que robustecê-la. 

(PARANÁ, 1870). 

 

 Pelo que deixa transparecer em sua fala, Paulino de Souza atribuía aos estudos 

humanísticos um papel primordial na formação intelectual e espiritual da mocidade, fato que 

igualmente transparece  no expediente da reforma de 1870 que manteve uma significativa 

percentagem de 54% da carga-horária total (143.5 horas) para as Humanidades.  

Já as disciplinas de Ciências tiveram o percentual dobrado em relação a 1862,  não 

obstante  o fato de representar apenas 10%  do total; às Matemáticas foi destinado espaço ainda 

um pouco menor na grade curricular do colégio: essas disciplinas ocupavam apenas 9 % da carga 

horária total do curso.17 Grosso modo as modificações tinham como principal objetivo uma maior 

articulação das disciplinas  entre as disciplinas em uma mesma série e também entre as séries.  

Entretanto, algumas disciplinas como Desenho, Música , Ginástica e Religião, antes 

facultativas, tornaram-se obrigatórias, o que revela sua preocupação com a formação integral do 

aluno . Com vistas a atender não somente ao desenvolvimento intelectual do aluno, mas 

igualmente  ao estético , físico e moral, essas disciplinas deveriam constar do plano de estudos de 

todas as séries, com exceção de Religião, conforme pode-se observar nos arts. 2º, 4º e 5º do 

 
17 Calculado com base no Horário das Aulas do Imperial Collegio de Pedro II, para o ano de 1870, anexo ao Decreto 

no 4468 de 1º de fevereiro de 1870. 
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Decreto nº 4.468 de 1º de fevereiro de 1870. Religião e História Sagrada seriam obrigatórias no 

1º ano, com uma carga horária de 04h 30min semanais. De acordo com o art. 5º, antes das aulas 

de Desenho, Música Vocal e Gymnastica, que seriam dadas no Externato, às quintas-feiras, seria 

celebrado, pelo Capelão, o Santo Ofício da Missa, com a presença de todos, seguindo-se uma 

prática do Evangelho.  

Além da formação integral, havia outra razão para o ensino de Religião. A crescente 

imigração de não católicos ameaçava, de certo modo, a identidade de Estado. Temendo a 

disseminação de crenças religiosas diversas da religião oficial, era de se esperar que o Estado 

Brasileiro procurasse incentivar o ensino da religião católica para fortalecer o sentimento de 

nacionalidade brasileira, sustentado nessa religião.18 

 Em 1872, foram realizadas outras modificações no Regulamento do Colégio no intuito 

de organizar o ensino de certas matérias. O Decreto de nº 5.370 de 1873, baixado no governo do 

Conselheiro João Alfredo, então Ministro do Império, tornou obrigatório o ensino da Língua 

Alemã e transformou a quinta-feira em um dia letivo, resultando na redistribuição das aulas de 

Música, Ginástica e Desenho pelos demais dias da semana. Em 1874, houve a divisão das 

Ciências Físicas e Naturais em dias cadeiras, tornando os professores comuns ao Internato e ao 

Externato. 

 No intuito de adaptar os estudos às novas determinações, o Ministro do Império José 

Bento da Cunha Figueiredo apresentou o novo Regulamento do Imperial Colégio de Pedro II, 

que entrou em vigor em 1º de março de 1876. Esse regimento procurou concentrar os estudos em 

um menor número de séries, aumentando, porém, a carga horária de cada série. Apesar do 

pequeno um pequeno decréscimo no percentual de carga-horária - 47% - a área de Humanidades 

continuou prevalecendo sobre as Ciências e as Matemáticas, às quais foram alocadas apenas 8% e 

7% do total de horas do curso, respectivamente.    

 Cabe ressaltar que nessa reforma as Línguas Vivas tiveram aumento em sua carga 

horária, além da inclusão da Língua Alemã. A Língua Portuguesa recebeu 10 horas semanais no 

1º ano e 6 horas no segundo, pela primeira vez se aproximando ao número de horas destinadas 

aos estudos de  Latim. As modificações não atingiram as aulas de Religião e História Sagrada que 

mantiveram as 6 horas semanais no 1º ano. No que se refere as disciplinas de Retórica, Poética e 

 
18 Nas décadas de 1860 e 1870, a questão do ensino religioso tornou-se muito controversa. O governo imperial, em 

Circular de 11 de março de 1865 do Ministério dos Negócios do Império aos Bispos de todas as dioceses do país, 

solicitava medidas no sentido de inserir com maior vigor a religião na educação (VECHIA, 1998, p. 165-181). 
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Litteratura Nacional, o Programa de Ensino de 1876 enfatizava o domínio da palavra ao 

especificar o estudo das seguintes competências (VECHIA; LORENZ, 1998 apud VECHIA; 

LORENZ, p. 32): 

      :  

Eloquência política, seu caráter e regras; Eloquência Judiciária e os discursos 

pertencentes à eloquência forense; Eloquência Sagrada e as espécies de 

discursos sagrados e a eloquência acadêmica e os discursos próprios do 

ensino.  

      

 Com a ascensão do partido liberal ao governo em 1878, o Regulamento do Imperial 

Colégio de Pedro II passou por outra reforma. Nesse contexto político, o professor da faculdade 

de Direito de São Paulo, Carlos Leôncio de Carvalho, assumiu a Pasta do Ministério do Império 

no recém criado Primeiro Gabinete do Partido Liberal. Em consonância com as ideias 

pedagógicas norte americanas das quais era partidário, o novo Ministro propôs a reformulação do 

ensino superior de todo o Império, assim como do primário e do secundário no Município da 

Corte. Por meio do Decreto nº 6884, de 20 de abril de 1878, estabeleceu uma série de normas que 

impactaram o funcionamento do Imperial Colégio de Pedro II.  

Uma dessas modificações se deu em relação ao Externato, que passou a adotar o sistema 

de matrículas avulsas, no qual qualquer pessoa, observado o limite de idade, poderia ser 

matriculada em qualquer disciplina oferecida por esse curso. Além disso, a adoção do sistema 

"exame vago" permitia que alunos que não tivessem frequentado as aulas do Colégio prestassem 

exame em qualquer ou em todas as disciplinas ensinadas. Esse sistema também permitia àqueles 

que obtivessem aprovação em todas as disciplinas fazer jus ao título de Bacharel em Letras. 

 Não obstante o fato de que tenha sido considerada  uma das mais radicais reformas do 

século XIX, o espírito inovador  que a caracterizava não se refletia no novo plano de estudos 

proposto. O fato é que  a reorganização das disciplinas não promoveu, de forma geral, mudanças 

na ênfase dada a cada área de ensino.  

Contudo, cabe ressaltar algumas mudanças que levaram a modernização de alguns 

estudos. Na área de Humanidades, duas novas  disciplinas foram criadas: História da Literatura 

Geral e Língua Italiana. A primeira delas foi um desdobramento da disciplina Literatura 

Nacional, e o ensino de Italiano, que já havia feito parte de vários planos como optativa, tornou-

se "obrigatório" no novo regimento. O objetivo dessas alterações, era, na realidade, buscar  de 
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uma articulação com o curso de Direito, em atendimento às determinações do decreto de 1978 

para o ingresso naquela Faculdade. (BRASIL, Decreto, no 7.247 de 20 de abril de 1878, art. 23). 

 Com relação às áreas de Ciências, não houve mudanças nas disciplinas, sendo mantido o 

sequenciamento adotado em 1876.  Entretanto, conforme Relatório do Inspetor Geral da 

Instrução Publica de 1878, foi dada maior atenção à qualidade  do seu ensino com o provimento 

de recursos instrucionais como gabinetes, laboratórios e equipamento especializados.  

O estímulo dado aos estudos de Ciências  pela Reforma de Leôncio de Carvalho também 

transparece em sua proposta de reforma do ensino superior: foram incluídas como conteúdos 

obrigatórios dos exames preparatórios de ingresso às Faculdades de Medicina matérias de Física, 

Química, Mineralogia, Botânica e Zoologia.19A grande inovação reside no fato de que essa seria 

a primeira vez que o estudo das disciplinas científicas seria exigido para o ingresso em um curso 

de nível superior. 

 As disciplinas Religião e História sagrada foram unificadas sob o art. 5.º, constituindo a 

disciplina Instrução Religiosa e para o seu estudo seriam reunidos os alunos do 1.º ao 7.º ano. 

Para os menores seria ministrada a disciplina As verdades da religião catholica e as provas que a 

ela se aplicavam: História Sagrada e explicação do Evangelho. Já aos mais adiantados era 

oferecida Conferências Philosophicas sobre a Religião Catholica e sua História. Entretanto, os 

alunos "acatólicos" estavam dispensados das aulas e dos exames da matéria, podendo receber o 

grau de Bacharel em Letras do mesmo modo que os demais.  

 Houve poucas mudanças em relação ao plano de estudos de 1876  no que concerne aos 

conteúdos e livros didáticos indicados. Embora tenha vigorado por apenas três anos, o sistema de 

matrículas avulsas e a frequência livre instituídos pela  Reforma de Leôncio de Carvalho 

intensificaram os problemas de funcionamento do colégio.   

 Em 1880, no governo do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, o 

Barão Homem de Mello, a instituição  passou por outra nova reforma. O Decreto de nº 8.051 de 

24 de março de 1881instituiu um novo regulamento para o Imperial Colégio de Pedro II que 

modificava o plano de estudos, embora tivesse mantido as inovações trazidas por Leôncio de 

Carvalho referentes às matrículas avulsas, aos exames gerais por disciplina e aos exames vagos.   

 Apesar de apresentar um plano de estudos muito semelhante ao de 1878, foram feitas 

algumas mudanças na área de Humanidades: a Língua Portuguesa passou a ser ensinada em seis 

 
19 Decreto no 7.247, de 20 de abril de 1878. 
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séries, ao mesmo tempo em que houve uma pequena redução na carga-horária das línguas 

estrangeiras. Contudo, a alteração referente ao ensino das línguas estrangeiras não comprovava 

desinteresse pelas mesmas, uma vez que a adoção de novos métodos de ensino para essas 

matérias era constantemente objeto de discussão da Congregação do Colégio (DÓRIA, p. 128-

130). 

 A disciplina Religião foi mantida no plano de estudos do 1º e do 2º ano. No 1º ano era 

ensinada a História Sagrada desde o princípio do mundo até a paz da Igreja, e no 2º ano a 

“Doutrina Cristã: apologia, dogmas e moral do cristianismo; significação das cerimônias do culto 

catholico”. Os termos do juramento da colação de grau, estabelecido em 1844, sofreram alteração 

em consideração aos alunos acatólicos. As palavras “manter a religião do Estado” foram 

substituídas por “respeitar a religião do Estado” (BRASIL, Decreto no 8051, de 24 de março de 

1881). 

 Os estudos de Ciências, por sua vez, não sofreram grandes alterações no tocante a 

distribuição de disciplinas nas séries e das horas-aula. Houve, entretanto, uma diversificação na 

oferta das disciplinas, com a inclusão de Higiene e  de História Natural, ambas alocadas na 6ª 

série. Cabe aqui ressaltar que, pela primeira vez, o ensino de conteúdos do campo da saúde foram 

incluídos nos planos de estudos de forma obrigatória.  

 Os objetivos do ensino secundário ainda eram motivo de intensos debates. Um dos 

maiores defensores da inclusão do ensino de ciências no Brasil, Rui Barbosa, pleiteava a inclusão 

das ciências em seus vários domínios em todos os "círculos da instrução pública". O seu discurso 

no Parecer de 1883 era certamente influenciado pelos debates e discursos pedagógicos na Europa 

e nos Estados Unidos. Propunha para o nível secundário um ensino prático das Ciências, voltado 

para a indústria. Barbosa considerava que “do desenvolvimento da ciência depende o futuro da 

nação”; e que o ensino das ciências, o progresso social e o desenvolvimento nacional estavam 

intimamente ligados (LOURENÇO FILHO, 1966, p. 51). 

 

3.4.5 A formação da mocidade brasileira 

 Ao decidir criar, no Município da Corte, uma instituição de ensino secundário com base 

nas ideias educacionais em voga na Europa Central, Bernardo Pereira de Vasconcellos tinha 

como objetivo a formação da mocidade dirigente da nação, uma elite, que a elevasse ao patamar 

das nações mais ilustres.  
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 Embora tivesse seguido o modelo de ensino secundário francês, instituindo um tipo de 

instrução que buscava conciliar os estudos clássico-humanísticos e os estudos científicos em um 

mesmo curso, Vasconcellos deixou claro que os estudos humanísticos, sobretudo as Letras 

Clássicas, seriam predominantes no currículo do Imperial Colégio de Pedro II. 

 A formação de uma elite que atendesse aos mais altos interesses do Estado exigia um 

ensino clássico-humanístico, no qual o aluno estudasse as línguas clássicas e sua literatura, a 

retórica e a poética, o que lhe daria o domínio da palavra, fundamental como elemento de 

distinção de uma classe.  

Os adeptos de uma educação humanística, viam o estudo das línguas e da literatura 

grega e latina como um meio de desenvolvimento moral e intelectual, “desenvolver a razão, que 

faz o seu mérito; fortificar a vontade, que faz o seu poder; cultivar a imaginação e a sensibilidade, 

que fazem o gozo e o encanto da vida. Esta educação dá a cada faculdade a seiva que a nutre e 

expande” (BARROS, 1870, p. 3-4 apud VECHIA; LORENZ, 2015, p. 34). 

 No decorrer do século XIX, a introdução das línguas modernas e suas literaturas 

modernizaram o ensino humanístico, cabendo ressaltar que permanecia a preocupação com a 

formação moral da mocidade: esses estudos deveriam também propagar entre os alunos conceitos 

da moral cristã e católica. 

 De acordo com o pensamento educacional na França , a formação da classe dirigente de 

um país deveria incluir o ensino científico e técnico para atender às necessidades do 

desenvolvimento do comércio e da indústria nos oitocentos.  

Tais ideias eram influenciadas pelo pensamento iluminista, que, defendendo o poder da 

razão do homem, levou  a inclusão das Ciências Naturais e as Matemáticas no currículo 

secundário. Os simpatizantes da educação científica consideravam que os conhecimentos 

humanísticos, calcados na Antiguidade e na Religião, empregavam a razão, mas não a 

desenvolviam como as ciências físicas e matemáticas.  

 A esse respeito, Belhoste (1989 apud VECHIA; LORENZ, 2015, p. 35) relata que 

Condorcet atribuía às Ciências maior capacidade do que às Humanidades para o desenvolvimento 

intelectual e moral da mocidade. Entendia que além de exercitar o raciocínio, o estudo científico, 

em seu caráter metodológico de observação imparcial e análise dos fatos, seria responsável pela 

formação do espírito crítico do cidadão. Assim, o raciocínio científico capacitaria o indivíduo a 

tirar conclusões a partir de bases mais concretas, refreando o entusiasmo imaginativo, ou seja, as 
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ciências se apresentavam como os estudos que tinham uma finalidade prática, em prol do 

progresso material da humanidade, o qual, por sua vez, implicaria no desenvolvimento moral da 

sociedade.  

 Entretanto, a Igreja, cujo modelo educacional era alicerçado nas Humanidades, se 

constituía em uma das principais correntes contrárias aos estudos científicos, não obstante a sua 

importância no desenvolvimento das nações. Em 1756, o Bispo de Soissons, Fitz James, defendia 

a ideia de que a Ciência necessitava de uma direção e  de que “só a doutrina cristã é adequada. 

Ela é a que guia todas as ciências a cumprir seus pressupostos dentro do plano divino” (BOWEN, 

1992 apud VECHIA; LORENZ, 2015, p. 35). 

 Igualmente no Brasil, em 1870,  se dava o embate ideológico entre as Ciências e as 

Humanidades. Fernandes de Barros  dizia que “as Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais, que 

têm feito imensos progressos, são indispensáveis para satisfazer as exigências da sociedade [...], 

Mas essas ciências, não podem substituir o estudo que dá ao homem a aptidão para as funções da 

vida [...]. A literatura, a história, a eloquência e a filosofia, que constituem as grandes forças 

intelectuais e morais da humanidade e que formam, por isso, os homens de maior influência sobre 

o seu século e seu país, não podem ser compreendidas senão à luz dos elementos que compõem a 

civilização geral do mundo: a antiguidade e o cristianismo” (BARROS, 1870, apud VECHIA, 

1998, p. 181). 

 No Brasil dos oitocentos, a adoção do modelo de ensino secundário europeu, sobretudo 

o francês, demonstrava o alinhamento político-ideológico do governo brasileiro com as ideias 

liberais então vigentes na Europa Central. Portanto, a organização dos estudos secundários em 

nosso país estava ligada ao debate sobre a natureza e os objetivos do ensino secundário, assim 

como sobre quais conhecimentos eram considerados determinantes na formação da futura elite 

governante.  

 Nesse sentido, as constantes reformas educacionais implementas no Imperial Colégio de 

Pedro II entre os anos de 1838 e 1889 retrataram a filosofia educacional do Governo Central a 

esse respeito. A tentativa de conciliar os estudos humanísticos e os estudos científicos  em um 

mesmo plano de estudos,  à semelhança da proposta pedagógica francesa, acabaram por 

transformar o ensino secundário no Brasil em um campo de batalha entre as duas correntes de 

pensamento, sendo que os estudos clássicos foram predominantes em todos os planos de estudo. 
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Os estudos científicos por sua vez, mesmo pouco enfatizados, sempre estiveram presentes, sendo 

atualizados de acordo com o modelo adotado na instrução secundária na França. 

 Contudo,  para além das áreas de estudo que estavam no centro dos conflitos 

educacionais da época - Humanidades, Ciências Naturais e Matemáticas,  somada a preocupação 

com a formação integral da mocidade,  o Imperial Colégio de Pedro II contemplou seus alunos 

com outros campos de conhecimento, tais como estudos de Filosofia, História, Geografia (em 

suas várias ramificações), Desenho, Música, Ginástica e Religião. 

 O conceito e objetivo do ensino secundário no Brasil ,observados nas várias reformas de 

ensino ocorridas no Imperial Colégio de Pedro II, foram determinados pelo interesse dos 

políticos e da elite  intelectual  brasileira pela trajetória  educacional francesa no período em 

questão. Em suma, a orientação do  governo brasileiro em relação à instrução secundária era 

formar uma mocidade brasileira seguindo o padrão estabelecido nas nações europeias  mais 

evoluídas, política e culturalmente. 

 Em resumo, as décadas de 1870 e 1880 foram palco de incontáveis debates educacionais 

que levaram a elaboração de projetos de reforma em permanente busca de uma educação 

nacional. Enquanto isso, os estudos do Imperial Colégio de Pedro II pouco se alteraram em 

relação ao modelo curricular de 1862. Apesar dos debates acerca da importância dos estudos 

humanísticos frente aos científicos, das mudanças e propostas de mudanças, os estudos 

humanísticos prevaleciam nos planos de estudos da instituição, ainda que passando por algumas 

mudanças em sua orientação e algumas concessões ao desenvolvimento dos estudos científicos. 

 

3.5 Estrutura curricular – o conteúdo programático da língua inglesa 

 Tratemos, agora, da presença da língua inglesa no conteúdo programático das escolas de 

nível fundamental nos Oitocentos. 

 

3.5.1 Inglês como disciplina 

O Imperial Colégio de Pedro II, criado em 1837 no Rio de Janeiro, era considerado na 

época, conforme vimos anteriormente, modelo para outras instituições de ensino secundário no 

Brasil. Dentro desse cenário, Ricardo Jucá procede a uma análise sobre os motivos da inserção da 

disciplina “Inglez” (JUCÁ, 2010) no plano de estudos desse colégio, bem como da sua 

permanência e alterações sofridas ao longo do tempo. 
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Para tanto, faz-se necessária a análise de alguns dos Programas de Ensino adotados no 

colégio em face das reformas curriculares ocorridas no período. Cabe ressaltar também, que 

muito embora a maioria dos programas tenha sido elaborada especificamente para o Pedro II, é 

possível afirmar que representam até determinado ponto os programas de ensino secundário do 

governo. 

Com vistas a atender esse objetivo, é importante compreendermos o percurso histórico 

da disciplina em pauta no currículo escolar, tendo em mente o conceito de currículo escolar como 

o conjunto de conteúdos considerados significativos por uma sociedade, e as disciplinas que 

compõe, os aspectos culturais dessa sociedade. Chervel (1990) comenta a relação entre disciplina 

e currículo (CHERVEL, 1990, p. 198): 

 

O nascimento e a instauração de uma nova disciplina levaram alguns decênios por vezes 

séculos. [...]Pois a disciplina ainda que pareça imune por todos os lados; não é uma 

massa amorfa e inerte. Vê-se de repente florescerem os “novos” métodos, que dão 

testemunho de uma insatisfação, e dos quais o sucesso é também o questionamento, ao 

menos parcial, da tradução.”  

 

 É, portanto, a análise do contexto sociopolítico, cultural e educacional no qual 

determinado saber se transforma em disciplina que propicia a compreensão desse processo com 

suas implicações e especificidades.  

  

3.5.2 Inglês no Brasil 

A vinda de Dom João VI e sua corte para o Brasil trouxe várias melhorias no campo 

cultural e educacional, entre elas, a criação da Biblioteca Nacional, do Teatro Nacional, do 

Jardim Botânico, da Escola Superior de Medicina e Engenharia e mais tarde a de Direito. Tais 

iniciativas favoreciam principalmente a elite burguesa brasileira que, por sua vez, precisava estar 

preparada para fazer frente aos desdobramentos dos acordos comerciais realizados com a 

Inglaterra, em especial o da abertura dos portos às nações amigas, que propiciou maior fluxo de 

transações comerciais com estrangeiros na então colônia portuguesa. 

Nesse contexto, o Príncipe Regente assina o decreto de 14 de julho de 1809, criando 

uma Cadeira de Língua Inglesa e outra de Língua Francesa:   

 

E sendo outrossim tão geral, e notoriamente conhecida a necessidade, e utilidade das 

línguas franceza e ingleza, como aquellas que entre as línguas vivas teem o mais distinto 
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logar, é de muito grande utilidade ao estado, para argumento, e prosperidade da 

instrucção publica, que se crêe nesta capital uma cadeira de língua franceza, e outra de 

ingleza. A língua franceza sendo a mais difundida e, por assim dizer, universal, a criação 

de uma cadeira desta língua é muito necessária para o desenvolvimento e prosperidade 

da instrucção pública.  (BRAZIL - N. 29.- RESOLUÇÃO DE CONSULTA DA MESA 

DO DESEMBARGO DO PAÇO DE 14 DE JULHO DE 1809)  

 

A partir da promulgação desse decreto, as cartas de nomeação de professores de francês 

e de inglês passaram a ser oficialmente assinadas por D. João VI. A primeira delas nomeava o 

padre René Boiret para a cadeira de Francês recebendo o salário de 400.000 réis por ano. A 

respeito da língua francesa, diz a carta: O primeiro “professor” oficial da Corte, o padre irlandês 

John Joyce, foi nomeado por D. João VI em 9 de setembro de 1809: 

 

A língua franceza sendo a mais difundida e, por assim dizer, universal, a criação de uma 

cadeira desta língua é muito necessária para o desenvolvimento e prosperidade da 

instrucção pública. (ALMEIDA, 1989, p. 42)  

 

Já o primeiro “professor” oficial da Corte, o padre irlandês John Joyce, foi nomeado por 

D. João VI em 9 de setembro de 1809, nos mesmos termos e vencimentos: 

 
Era necessário criar nesta capital uma cadeira de lingua ingleza, porque pela sua difusão 

e riqueza e o número de assuntos escritos nesta língua, a mesma convinha ao incremento 

e à prosperidade da instrucção pública. (ALMEIDA, 1989, p. 42). 

 

 A instabilidade política, somada à carência de recursos nas províncias, teve reflexos na 

instrução pública brasileira nos oitocentos durante o conturbado período regencial (1831-1840), 

quando o governo tomou diversas medidas para conter os movimentos populares e afastar o 

perigo de uma possível fragmentação do território brasileiro.  

 Além de medidas de caráter coercitivo, como por exemplo, a criação da Guarda 

Nacional e da aprovação do Código Criminal de 1830, o Governo buscou também ampliar a ação 

do Estado em todo o território nacional, criando e reestruturando suas instituições, de modo a 

assegurar a ordem e a unidade do Império. 

É nesse contexto que então surge a primeira instituição pública de ensino secundário 

totalmente financiada pelo governo, destinada a ser referência no Brasil: o Imperial Colégio 

Pedro II. 
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Aprovado pela Assembleia legislativa no decreto de 2 de dezembro de 1837, o projeto 

de fundação do Colégio de Pedro II foi elaborado com base nos estatutos dos liceus franceses, 

ocupando um papel de grande relevância no projeto de construção do Estado-nação, visto que 

tinha entre seus principais objetivos a formação de uma elite nacional que compartilhava os 

ideais de civilização e progresso.  

 

3.5.3 A prática da língua inglesa no Imperial Colégio de Pedro II 

A abertura oficial do Imperial Colégio de Pedro II é decretada pelo documento de 19 de 

novembro de 1838, mesmo documento no qual consta a LÍNGUA INGLESA como disciplina 

inserida no Programa de Ensino. 

O Regulamento de nº 8 de 31 de janeiro de 1838, assinado por Bernardo Pereira de 

Vasconcellos, estabeleceu o primeiro Plano de Estudos do Colégio, o qual já apresentava a 

disciplina de Língua Inglesa com duas lições nas 5ª e 4ª Aulas e com uma lição na 3ª Aula, 

conforme atesta a tabela do Plano de estudos abaixo:  

 

Figura 1: tabela de distribuição de aulas do Imperial Colégio de Pedro II 

 
20 Fonte: Mapa de lições das diversas aulas do Colégio, anexo ao Regulamento nº 8 de 31 

de janeiro de 1838  

 

 
20 Quanto à organização do curso exposta nesse plano, cabe observar que a 8ª aula representava o 1° ano da série, a 

7ª aula o 2º ano, e assim sucessivamente, de modo que, ao chegar ao último ano escolar, o aluno estaria cursando a 1ª 

aula (N.A). 



83 

 

 

 

Ariclê Vechia e Karl Lorenz (1998) realizaram um significativo levantamento dos 

planos de estudos do Imperial Colégio de Pedro II em seu Programa de ensino da escola 

secundária brasileira: 1850-1951 (VECHIA, A.; LORENZ, K, 1998), obra na qual reúnem 

informações sobre as unidades de conteúdo das matérias e sua organização nas diferentes séries, 

bem como, em alguns casos, o número de lições dedicadas a cada assunto e a carga horária 

semanal.  

Os documentos referem-se às reformas curriculares realizadas entre 1841 e 1931. As 

propostas de mudança na década de 40, por exemplo, tiveram como base as discussões em vários 

países como Alemanha, Bélgica, Suíça e França acerca das diretrizes a serem adotadas pelos seus 

sistemas de educação em atendimento às demandas da economia em expansão.  

Em 1851, o projeto de Couto Ferraz propunha reformas no ensino primário e secundário 

no Município da Corte. No que se refere à ao ensino da língua inglesa mais especificamente, os 

Programas de Ensino dessa época recomendavam o mesmo tratamento pedagógico ao ensino das 

línguas inglesa, francesa e alemã, as então chamadas línguas “vivas”. 

A esse respeito, o programa prescreve a adoção de leituras como Selecta de Blair e 

Historia Romana de Goldsmith, entre outros, o que, possivelmente indica uma tendência à 

utilização do método Grammar Translation21 para a aprendizagem de línguas estrangeiras 

naquele momento. Cabe ressaltar que o Inglês era lecionado do 7º ao 2º ano, excluindo o 1º ano, 

enquanto o ensino do Alemão era ensinado a partir de categorias gramaticais expressas no 

documento. Todas as línguas “vivas” possuíam uma carga horária de uma ou duas horas semanais 

cada. 

A reforma de 1854 apontou medidas referentes à divisão do ensino secundário em duas 

classes:  

 

Consideravam-se estudos de 1ª classe os do 1º ao 4 ano do curso, 2ª classe os do 5º ao 7º 

ano. No ensino de línguas vivas da 1ª classe estava comprehendida a conversação nas 

mesmas línguas entre professor e discípulos. E para auxílio dos estudos, mormente dos 

pensionistas de 1ª e 2ª classe, haviam sido creados seis logares de repetidores. Um para 

Grego e Allemao, um para Francez e Inglez, um para Mathematica, um para Philosophia 

e Rethorica, um para Latim e um para Sciencias naturaes com encargos de preparador e 

conservador. (DORIA, 1997, p.81) 

 

 
21 O método Grammar Translation originou-se na Europa no século XVIII e continuou a ser utilizado no ensino de 

línguas estrangeiras até o final do século XIX e início do século XX. Trata-se de uma metodologia focada em 

traduções de diversas leituras com o apoio da memorização de regras gramaticais e listas de vocabulário (N.A.). 
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 Já em 1855 o ensino secundário é equiparado ao técnico por um novo decreto (n.1556, 

de 1855) sendo novamente dividido em dois ciclos, porém em um esquema 4 + 3 (anos), com 

base em duas reformas educacionais na França – a de Salvandy, de 1847 e a de Fourtoul, de 

1852. O programa de estudos de 1856 mantém o ensino de Inglês do 2º ao 7º ano, destacando a 

indicação do 1º livro didático para a sala de aula, a Gramática Inglesa. 

 No ano seguinte, foi realizada uma reforma em que o esquema 4 +3 foi substituído pela 

instituição de dois cursos no ensino secundário: um geral, com duração de 7 anos, que conferia ao 

aluno o grau de Bacharel em Letras, além de prepara-los para o ingresso aos cursos superiores; e 

outro especial, com duração de 5 anos, para aqueles que desejassem ingressar nos cursos 

técnicos. Nesse contexto o inglês permanece do 2º ao 7º ano, com destaque para o fato de que a 

prática de conversação é indicada para os estudos de francês e de alemão, mas não para o inglês, 

que continua a ser lecionado pelo método tradicional gramática – tradução.    

 Em 1862, um novo decreto, influenciado pela crítica Francesa ao ensino científico na 

escola secundária (VECHIA, 2002), extingue o curso especial cria um curso único de 7 anos de 

duração, preparatório para os cursos superiores, ao final do qual o aluno recebia o título de 

Bacharel em Letras. Nessa modalidade de ensino, o Inglês figura somente do 3º ao 5º ano, porém 

são incluídos nos programas de ensino os primeiros livros com foco no estudo e prática de 

gramática – Murrey-Spelling Book e de comunicação oral Clifton-Guia de Conversação, assim 

como os primeiros materiais voltados especificamente para a prática de leitura. 

 Novas reformas nos anos seguintes, 1870, 1876, 1878 e 1881, impactaram em diversas 

alterações no que diz respeito à organização administrativa da instituição de ensino secundário 

modelo, bem como ao seu sistema de avaliação e aos planos curriculares.  

 Nos planos de estudos de 1877 e 1878, por exemplo, a prática oral do Francês é 

levemente enfatizada, enquanto o Inglês é lecionado apenas no 5º ano, com a indicação de 

materiais especializados para a Leitura e Gramática e para os Exames, como The Vicar of 

Wakefield – Goldsmith e Robinson Crusoe – Defoe. 

Cabe ressaltar que nesse período houve a primeira indicação de um autor brasileiro pelo 

Programa para a cadeira de inglês: Grammatica Ingleza – Bacharel Filippe da Motta de Azevedo 

Correa, em conjunto com as primeiras regras de lexicologia e sintaxe, além da versão de textos 

de escritores e poetas clássicos portugueses e ingleses (vide ANEXO C – Programa de Ensino do 

Imperial Colégio de Pedro II – 4ª ano). 
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 Já em 1882 os planos de estudos do Imperial Colégio de Pedro II apresentam um maior 

número de regras gramaticais e recomenda a utilização do primeiro dicionário bilíngue: 

Diccionario Inglez – Portuguez e Portuguez – Inglez de Lacerda: 

 Exercícios methódicos de pronúncia, themas muito variados, leitura, versão e 

analyse de trechos escolhidos de prosadores inglezes fáceis, exercícios de 

conversação. [...] Sua sintaxe comparada com a portuguesa e a origem e 

desenvolvimento da língua ingleza. (VECHIA; LORENZ, 1998, p. 98 e 99). 

 

A partir da Proclamação da República em 1889, o Imperial Colégio de Pedro II, que 

inclusive passa a se chamar Ginásio Nacional, atravessa inúmeras mudanças ocasionadas pela 

crise institucional que se instalou com a perda de seu patrono, D. Pedro II. Entre essas mudanças, 

destacam-se uma nova reforma de ensino e maior foco na lógica nos estudos de ciências, reflexo 

da grande influência do Positivismo de Comte no pensamento educacional. 

Embora não se possa até o momento afirmar que esta influência tenha causado um 

aumento significativo nos conteúdos do programa de ensino, a análise do conteúdo dos 

Programas de 1892, 1893 e 1895 convida à reflexão:  

 

Theoria e pratica de phonologia ingleza, conjugação dos tempos simples dos 

auxiliares to have e to be, tempos simples do verbo fraco. Estudo elementar do 

pronome, do substantivo e do adjectivo e suas variações morphológicas. Verbos 

defectivos, tempos compostos do verbo fraco, conjugação do indicativo, 

imperativo e infinitivo. Os verbos mais communs, principaes preposições e seu 

emprego. Estudo demorado do verbo, verbos irregulares e fortemente grupaddos 

conforme as diversas formações do pretérito e particípio perfeito.” (VECHIA & 

LORENZ, 1998, p. 110-117; p. 125 - 131- 132 -134 - 135; p. 150-154 ) 

 

  

 Ao maior detalhamento do conteúdo gramatical a ser estudado em inglês, juntam-se os 

assuntos para a Leitura e Escrita: Pequena Gramática, Benzabat; além da 1ª lição sobre o 

Alfabeto: Pronúncia e Escrita.  

 Já em 1898 a indicação da obra The Graduated English Reader, J Hewitt., e 

apresentação de lições seriadas, acabando em phrases conexas a vida diária (VECHIA & 

LORENZ, 1998) registra o que pode ser considerada a primeira tentativa metodológica em inserir 

o cotidiano do aluno no processo de aprendizagem da língua inglesa. 
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4. Metodologia Pedagógica nos Manuais de Língua Inglesa 

 

O presente capítulo constitui-se de um breve histórico do desenvolvimento da 

metodologia de ensino de língua estrangeira a partir do período Renascentista, quando surgiu o 

interesse por maior eficácia no ensino de línguas estrangeiras.   

 

4.1 Panorama histórico da metodologia de ensino de língua estrangeira 

A aprendizagem de línguas estrangeiras é e sempre se fez necessária para a humanidade, 

tendo em vista que a formação e o avanço das civilizações estão intimamente ligados a interação 

entre povos de línguas e culturas diferentes. Fato social representado principalmente pela 

linguagem oral, a língua revela seu aspecto diacrônico em face das disputas entre povos 

dominantes e dominados, ocorridas desde épocas anteriores à de Cristo, como por exemplo entre 

os acadianos22 e os sumérios23 de 3000 até aproximadamente 2350; a conquista do povo invadido 

( sumérios) foi efetuada por meio da aprendizagem do sistema de escrita dos dominados pelos 

dominadores acadianos.  

Nesse caso, o conhecimento da língua estrangeira dava acesso à religião e à cultura do 

povo dominado, estabelecendo relações de poder e de hierarquia social na comunidade 

conquistada. 

Semelhante forma de dominação ocorreu por vários séculos na história do Homem.  Na 

Idade Média, por exemplo, o latim, língua de veiculação de documentos e estudos acadêmicos, 

muito provavelmente tenha se sistematizado com o objetivo de transmitir conhecimentos de uma 

língua para outra, ou seja, traduzir, dando início ao Método Gramática e Tradução. Igualmente 

conhecido como Indireto, Tradicional ou Clássico, o Método Gramática e Tradução foi utilizado 

na aprendizagem de línguas estrangeiras até o final do século XIX. 

 
22 A Acádia refere-se tanto a uma cidade como à região onde se localizava, à margem esquerda do Eufrates, entre 

Sippar e Kish, conhecida como baixa Mesopotâmia ( no atual Iraque, a cerca de 50km a sudoeste do centro de 

Bagdá). ( Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Império_Acádio>) 

 
23 A Suméria, geralmente considerada a civilização mais antiga da humanidade, localizando-se em meados do quarto 

milênio a.C. na parte sul da Mesopotâmia, no atual Curdistão. (Disponível em < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Suméria>) 
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Entretanto, o interesse por uma maior eficácia metodológica no ensino de idiomas surgiu 

somente a partir do Renascimento, na tentativa de criar um modelo de ensino superior à tradição 

gramatical greco-latina, com base na aprendizagem indutiva. Nesse contexto, a consolidação da 

Linguística como ciência no final do século XIX e o desenvolvimento da Psicologia lançaram as 

sementes que deram origem a métodos baseados em princípios científicos.  

No intuito de propiciar àqueles que se propunham a conquistar o domínio de idioma 

estrangeiro, um aprendizado da língua da maneira mais eficaz possível, educadores e 

pesquisadores da área de linguagem iniciaram, de forma mais consistente no final do século XIX, 

estudos na área da fonética e da linguística em busca da elaboração do que poderia ser 

considerado o melhor método de ensino e aprendizagem de língua estrangeira. 

Entretanto, no período Humanista já havia tentativas de modernização do ensino de 

língua estrangeira.  No século XVII, o ensino de línguas com base na gramática normativa da 

Idade Média começa a provocar reações e inovações na área.  

O bispo de Moravia J.A. Commenius (1592-1670), por exemplo, introduziu mudanças 

significativas no modelo tradicional de ensino com sua obra Orbis sensualium pictus, na qual o 

vocabulário da língua latina era ensinado por meio de desenhos, inaugurando, dessa forma, o 

método visual no ensino de línguas. Nesse contexto, ainda no século XVII, o ensino com 

gravuras sem a utilização da língua materna é recomendado pelo gramático holandês Vossius. 

Além disso, o abandono do ensino de gramática é apregoado por humanistas mais radicais que 

defendiam o método indutivo para o ensino do idioma. Essas propostas inovadoras, contrariando 

o Método Gramática-Tradução formaram as bases para o surgimento, quase três séculos depois, 

do Método Direto ou Natural cuja premissa básica é a ideia de que aprendemos a língua 

estrangeira da mesma forma que aprendemos a língua materna. 

Na esteira das inovações em ensino e aprendizado de língua estrangeira, outros métodos 

começaram a surgir no início do século XX, tendo como base teorias científicas desenvolvidas 

com os avanços na área da linguística e da psicologia.  

O Método Audiolingual (Abordagem Audiolingual ou Método das habilidades 

fundamentais), para citar um exemplo, surgiu entre 1920 e 1930, tendo como foco o sistema de 
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sons distintivos; o sistema gramatical exposto em termos descritivos, análise contrastiva das LM 

e LE.24 (SANT’NNA; SPAZIANI; GÓES, 2014, p. 13). 

 Já o Método Audiovisual, surgido em meados do século XX, deu mais ênfase à língua 

falada e à escrita. A entrada do Método Estrutural-Situacional se deu nos anos 60, com a 

aprendizagem voltada para situações significativas em que diálogos viabilizavam o conteúdo a 

ser estudado. Na mesma década surgiu o Método Cognitivo, associado a uma versão mais 

modernizada do Método Gramática-Tradução, cuja principal característica reside no fato de que 

as habilidades receptivas (audição e leitura) e as produtivas (fala e escrita) eram trabalhadas 

indistintamente do ponto de vista da competência e desempenho.  

Desdobramento da nova abordagem, o Método Funcional, fruto dos estudos de 

linguistas, semanticistas e sociolinguistas ingleses da década de 70, propõe a ideia de que a 

ênfase nos estudos de língua estrangeira não seria mais na frase, mas no texto, no discurso e no 

contexto. Esta nova proposta metodológica introduz o conceito de evento comunicativo, cuja 

representação linguística tem como base mais elementos da semântica do que da morfologia ou 

sintaxe.  

O novo método, também conhecido como Abordagem Comunicativa, surgiu no Brasil 

em 1978 e desde esse período vem consolidando práticas de ensino e de aprendizagem que 

priorizam de forma efetiva a aquisição de competência comunicativa no uso da língua 

estrangeira.  

Na atualidade há grande destaque para uma abordagem comunicativa na utilização de 

diferentes métodos de ensino de idiomas, constituindo o que comumente é denominado método 

eclético. Nesse sentindo, observamos que metodologias consideradas arcaicas e ultrapassadas 

ainda são utilizadas nas práticas de ensino atuais, o que aponta para a relevância de um estudo 

diacrônico da metodologia aplicada ao ensino de Língua Estrangeira ao longo da história, com 

ênfase nas principais características desses métodos e sua influência na condução da prática de 

ensino atual.  

4.2 Acerca dos métodos 

 Alguma consideração há de traçar-se sobre os métodos adotados no ensino de línguas 

estrangeiras, tarefa a que nos dedicamos nas linhas seguintes. 

 

 
24 LM refere-se neste contexto à Língua Materna e LE à Língua Estrangeira (N. A.). 
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4.2.1 O Método Gramática-Tradução 

Embora tenha gozado de certa popularidade até o século XVIII, o método indutivo 

começa a dar lugar a práticas de ensino mais relacionadas à lógica Aristotélica, em uma retomada 

à preponderância do método dedutivo durante a Idade Média, sendo completamente substituído 

por este a partir do século XIX. 

Uma possível explicação para a nova tendência no ensino de línguas estrangeiras, pode 

estar no fato de que até o início do século XX o aprendizado de um idioma relacionava-se, em 

grande parte, à formação erudita, caracterizando-se como um instrumento de acesso à literatura, 

objetivo esse ao qual o método dedutivo parecia ser mais apropriado. 

Neste contexto, entra em cena, a partir do século XIX, o chamado Método Gramática-

Tradução, como figurava na literatura técnica o método dedutivo de ensino de línguas. Cabe 

ressaltar que a rigor não se trata de um método propriamente dito, tendo em vista a falta de 

fundamentação teórica de aprendizagem de línguas. Antes, porém, pode ser descrito como 

simples desdobramento da forma como o Latim e o Grego eram ensinados há séculos, 

objetivando a formação erudita dos estudantes, em uma concepção de ensino de línguas 

consideradas clássicas, considerado como a origem do ensino verdadeiro.  

A esse respeito, Snyders (1974 apud Mizukami, 1986) observa que a base dessa 

abordagem de ensino de língua estrangeira reside no “fazer humano”, nas obras literárias de 

autores consagrados, nas obras de arte e no conhecimento científico, envolvendo as dinâmicas de 

raciocínio associadas a esse “fazer”. Trata-se, portanto, de uma proposta metodológica voltada 

para a formação do espírito do aluno, um modelo para o ensino e aprendizagem das línguas 

consideradas modernas que perdurou até o final do século XIX. 

Conhecido também como Método Clássico, Tradicional ou Indireto, o Método 

Gramática-Tradução, admite, conforme mencionado anteriormente, a prática de ensino de uma 

língua estrangeira sem o embasamento de teorias testadas, o que o diferencia dos métodos que o 

procederam. O representante da Abordagem Tradicional entende a aprendizagem como um 

processo disciplinador da mente humana que se desenvolve pela prática da tradução e versão de 

estruturas fragmentadas para o domínio da gramática normativa e consequente compreensão da 

língua estrangeira e de textos literários produzidos no idioma estudado (CHAGAS, 1967, p. 26): 
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As palavras, vertidas isoladamente, deveriam se mais tarde religadas pelo aluno 

através do conhecimento memorizado de regras totalmente alheias ao contexto 

real do idioma. Em vez de uma técnica de ensino, nascera uma liturgia.  

 

Nesse sentido, Larsen-Freeman (2000, p. 15) explica que um programa didático que 

segue a linha tradicional de ensino de língua estrangeira tem como objetivo principal levar o 

aluno a capacitação para a leitura e apreciação da literatura na língua alvo. Consequentemente, a 

linguagem literária é considerada superior à linguagem oral, tendo os estudos maior ênfase nas 

produções literárias e textos ligados às artes.  

No intuito de desenvolver a competência leitora do  aluno, o Método Gramática – 

Tradução prevê o estudo das regras gramaticais e o vocabulário da língua estrangeira. Além 

disso, essa prática auxilia no desenvolvimento da competência linguística do aluno em sua língua 

materna, na medida em que a aprendizagem ocorre por meio da tradução de textos da língua 

estrangeira para a língua moderna, e vice-versa. 

No contexto da metodologia tradicional, o professor ocupa o papel central da aula e os 

alunos aprendem a partir dos conhecimentos do professor das suas escolhas acerca do conteúdo a 

ser estudado nos textos. O método não pressupõe o desenvolvimento da linguagem oral, 

considerando menos relevantes, portanto, aspectos como pronúncia, entonação e ritmo da lição 

em língua estrangeira. 

No que se diz respeito à questão da equivalência e o papel da língua materna no 

processo de aprendizagem pelo método indireto, é possível observar que a gramática é estudada 

de forma dedutiva, uma vez que às explicações das  regras  gramaticais seguem-se exemplos, os 

quais devem ser memorizados pelo aluno.   

Na sequência, o aluno é levado a aplicar as regras assimiladas em outros exemplos. É 

necessário também que o aluno aprenda e memorize tanto as equivalências e as similaridades das 

estruturas linguísticas (as conjugações verbais, por exemplo) quanto as de vocabulário para 

proceder à compreensão de leitura e a tradução de frases e textos em ambas as línguas. 

O papel da língua materna é neste método de fundamental importância, uma vez que se 

configura não apenas como ferramenta para a aprendizagem do idioma,  mas também como 

verificação da competência leitora adquirida nas aulas de língua estrangeira. 

Outros dois aspectos a serem considerados na descrição do Método Gramática-Tradução 

dizem respeito ao tratamento do erro  e à interação entre os atores no ambiente de aprendizagem. 
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Tendo em vista o papel do professor como figura central da aula, a interação, de forma geral, 

ocorre entre professor-aluno-professor; a interação aluno-aluno desencorajada, na medida em que 

os erros não são considerados parte integrante do processo de aprendizagem. Ao professor cabe 

corrigir o aluno que responde de forma incorreta a alguma questão, apresentando a resposta 

exata, a qual, por sua vez, torna-se objeto de estudo e nova memorização. 

De acordo com Richards e Rodgers (2001, p. 5 e 6) os seguintes traços metodológicos 

constituem a abordagem tradicional para o ensino de língua estrangeira:  

a) Os alunos estudam o idioma por meio da  língua materna, havendo pouca 

produção da língua estrangeira; no intuito de garantir a aprendizagem da língua 

estrangeira a língua materna é utilizada como referência linguística; 

b) O estudo do vocabulário ocorre por meio de apresentação de listas bilingues 

termos apresentados nos textos ou de palavras retiradas de frases totalmente 

descontextualizadas. A pesquisa em dicionários em busca do significado dos 

termos e sua memorização são incentivadas; 

c) Além da memorização dos significados dos termos da língua estrangeira na língua 

vernacular, o aprendizado do idioma pressupõe o estudo e compreensão da 

morfologia e sintaxe da língua alvo, capacitando o aluno a traduzir os textos para a 

sua língua; 

d) As regras gramaticais gramática são apresentadas por meio de minuciosas 

explicações  e análises detalhadas dos fatos da língua, seguidas de exercícios de 

fixação envolvendo as estruturas estudadas e suas traduções; 

e) As atividades de tradução propõem tanto a transposição de sentidos da língua 

materna para a língua estrangeira como caminho inverso, da língua estrangeira 

para a língua materna; 

f) Há ênfase na correção linguística; 

g) A língua materna é o veículo de interação entre professor e aluno, uma vez que 

todas as explicações são dadas na língua de origem dos alunos; 
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h) Pouca atenção é dispensada à análise de conteúdo do texto cuja função principal é 

propiciar material para o exercício de análise gramatical; 

i) O estudo da pronúncia é delegado ao segundo plano ou completamente 

negligenciado; 

j) A leitura de textos clássicos é feita desde os estágios mais elementares de 

aprendizagem; em virtude de ser o objetivo principal do método capacitar o aluno 

na leitura e produção de textos em língua estrangeira, é esperado o 

desenvolvimento erudito e a apreciação da literatura de tal língua; 

k) O método prevê o aprimoramento da língua materna uma vez que o estudo da 

gramática da língua estrangeira pode propiciar maior conhecimento da língua de 

origem. 

 

É possível observar pela descrição acima apresentada que o Método Gramática-

Tradução não é o mais indicado no desenvolvimento das habilidades oral  e conversacional dos 

alunos, na medida em que o foco da aprendizagem reside sobretudo na memorização de longas 

listas de palavras e de detalhadas e por vezes numerosas regras gramaticais.  

Com vistas a atender o objetivo de compreensão de textos em língua estrangeira, é dada 

maior ênfase ao estudo sobre a língua estrangeira. A prática e desenvolvimento da fala em língua 

estrangeira não é o objetivo central da abordagem tradicional uma vez que a aluno a utiliza para 

fiz interacionais ou conversacionais. O conhecimento da língua estrangeira neste contexto é 

sobretudo considerado uma ferramenta de acesso à cultura, sociedade e história. 

Entretanto, essa metodologia continua sendo aplicada em alguns ambientes 

educacionais, fato que se deve, conforme afirma Brown (1994, p.4) a facilidade de planejamento 

das aulas, formulação e correção de avaliações, por exemplo, o que, por sua vez,  implica, de 

forma geral, em menor exigência da capacidade do professor, principalmente no que concerne à 

sua habilidade oral.  
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4.2.2 O Método Direto 

O desenvolvimento das pesquisas na área da fonética e fonologia nas duas últimas 

décadas do século XIX, sobretudo os estudos do linguista inglês Henry Sweet (1845-1912), 

exerceu forte influência na metodologia aplicada ao ensino de línguas estrangeiras até então, na 

medida em que desencadeou críticas desfavoráveis à tradução e memorização de regras 

gramaticais como método didático. É nesse contexto que surge o chamado método direto, cujo 

marco histórico deu-se em um congresso de professores de línguas modernas ocorrido na 

Inglaterra, em 1890. Nesse encontro, foi aprovada uma resolução estabelecendo a fonética como 

a base para o ensino de línguas estrangeiras. 

De modo semelhante ao Método Gramática-Tradução, o Método Direto, conforme 

apontam De Saz (1980, p. 8) e Brown (1994, p. 4), caracterizava-se mais como uma abordagem 

de ensino de línguas do que como propriamente um método, tendo em vista a falta de um aporte 

teórico consistente. Embora aplicado de forma diversa em diferentes contextos educacionais, 

havia unanimidade na proposta de um ensino  de língua por meio da conversação sem o uso da 

língua materna do aluno, além da não explanação de regras gramaticais. Trata-se, em suma, de 

um conjunto de  práticas e de formas de avaliação com base em um conceito de língua enquanto 

produção de fala e expressão do pensamento do falante a respeito da realidade que o cerca 

(CHAGAS, 1967, p. 55): 

 

A linguagem era predominantemente  oral e a aquisição do vocabulário se fazia de 

maneira ocasional e pela intuição que associa o símbolo estrangeiro ao objeto ou ação 

que se desejava nomear, eliminando o intermediário postiço da tradução. Como a 

criança, nas situações reais, só chega a estudar gramática quando atinge a idade escolar, 

época em que já fala com certa fluência e correção a sua língua vernacular, também, no 

que tange a outro idioma, o estudo formal só se fazia quando o aluno adquirira a posse 

empírica da língua estrangeira.  

 

 

As diretrizes de ensino no Método Direto podem ser assim resumidas, conforme 

Richards e Rodgers (2001, p. 5 e 6): 

a) Uso exclusivo da língua alvo em aula; 

b) Ensino da língua estrangeira com base no seu uso comunicativo; 

c) É proibido a prática da tradução; 
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d) O significado deve ser ensinado diretamente na língua estrangeira estudada. O 

ensino de vocabulário concreto ocorre por meio do uso de objetos (realia), 

demonstração e ilustrações, e o abstrato por meio de associação de ideias; 

e) Ensino exclusivo de conteúdo linguístico relacionado  ao dia a dia; 

f) Ensino indutivo da gramática oposto ao Método Tradicional; 

g) Ênfase na prática oral; 

h) Atenção à correção da pronúncia e à precisão no uso da gramática da língua. 

Tendo alcançado bastante popularidade na Europa no final do século XIX e no primeiro 

quarto do século XX, o Método Direto encontrou entre seus principais divulgadores as Escolas 

Berlitz que expandiram pelo mundo todo e até hoje mantém sua posição de destaque no cenário 

de escolas de idiomas.  

Contudo, conforme observa Brown (2001, p. 22), a aplicação do método exigia grande 

investimento financeiro, visto que não havia na época disponibilidade de materiais, além do fato 

de os alunos necessitarem de professores nativos, atenção individualizada e cursos intensivos.  

Outra dificuldade residia  na limitação da base teórica que favorecia apenas a alguns 

aspectos da linguagem, no caso a habilidade oral e conversacional, fato que , de forma geral, 

atrelava o sucesso da aprendizagem  mais às características pessoais do professor do que à 

aplicação satisfatória da metodologia em si. 

Dessa forma, o Método Gramática-Tradução, e mesmo as abordagens que davam maior 

ênfase à leitura, logo foram retomados nas instituições de ensino de língua estrangeira cujo 

orçamento não permitia alçar voos mais altos em direção a uma inovação metodológica que 

demandava investimentos mais ousados. 

O Método Direto sofreu uma enorme queda no final do primeiro quarto do século XX 

em termos de viabilidade de aplicação, embora algumas de suas mais importantes características 

seriam trazidas de volta à prática de ensino de língua estrangeira em função de evoluções no meio 

acadêmico e  de mudanças no cenário político. 
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4.2.3 O Método do Exército Americano (ASTP2) e o Método Audiolingual 

Apesar de os estudos nos campos da fonética e fonologia terem avançado 

consideravelmente no final do século XIX, a Linguística ainda estava em busca da consolidação 

de um método científico para abordagem e delimitação de seu objeto de estudo em suas 

investigações. Tais circunstâncias, de certa forma, explicam o caráter intuitivo dos métodos de 

ensino de idiomas elaborados até então. Por conseguinte, a criação de um método de base 

científica estava diretamente relacionado à Linguística alçar à categoria de ciência. 

Nesse sentido, a publicação de Curso de linguística geral de Ferdinand de Saussure 

(1857-1913), em 1916, na Europa, marcou a entrada dos estudos linguísticos no campo científico, 

na medida em que a obra registra o estabelecimento da existência e metodologia de estudo dos 

fatos linguísticos, assim como lança as bases científicas para  o estudo sincrônico da língua. 

Seguindo a orientação estruturalista comum à demais ciências sociais naquele período, 

Saussure propôs um sistema de análise linguística que concebe a língua como um sistema de 

regras constituído de elementos lexicais, gramaticais e fonológicos, organizados de forma 

hierárquica, cada qual determinados em conformidade de suas relações com o nível superior. 

Nos Estados Unidos, o linguista Leonard Bloomfield (1887-1949) publicou a obra 

Language, em 1933, referência mais importante da Linguística Americana como ciência. 

Igualmente de acordo com a linha estruturalista, Bloomfield, concebia a língua, em sua essência, 

como uma ferramenta de comunicação oral, sendo esse aspecto o ponto de partida para a sua 

descrição. 

Os estudos do linguista americano foram influenciados de forma determinante pela 

teoria behaviorista, altamente em voga no meio acadêmico americano da época, cujo principal 

argumento é o de que a língua é um conjunto de hábitos adquiridos por meio de reações de 

estímulo e resposta. 

Nesse cenário, a entrada dos Estados Unidos na II Guerra Mundial possibilitou uma das 

maiores revoluções já registradas no ensino de Línguas, enquanto surgia o método Audiolingual, 

cujas características refletem os princípios norteadores do Estruturalismo e do Behaviorismo. 

 O necessário contato entre os Estados Unidos com aliados e inimigos cuja língua 

materna não era o inglês evidenciou a necessidade de pelo menos parte da tropa dominar línguas 

estrangeiras para atuarem na área de inteligência militar. Dessa forma, em 1941, foi criado o 

ASTP (Army Specialized Training Program), um método de ensino projetado por um grupo de 
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linguistas, entre os quais Leonard Bloomfield, cujo objetivo era tornar militares proficientes em  

uma ou mais línguas estrangeiras de forma rápida e eficiente. 

 Vulgarmente conhecido como o Método do Exército, o ASTP utilizava técnicas do 

Método Direto aliadas a uma metodologia desenvolvida a partir da observação e estudo científico 

de línguas indígenas. A instrução autodidata também teve seu espaço nesse método, visto que 

previu elaboração de livro e gravações de áudio.  O projeto teve sucesso com o ensino de mais de 

50 línguas aos militares. 

De Saz (1980, p. 211) observa que o sucesso do ASTP se deveu , em grande parte,  às 

especificidades de sua aplicação: os soldados ficavam completamente imersos em um ambiente 

de aprendizado de língua estrangeira por longos períodos: de oito a doze horas por dia durante 

oito a dez semanas. O número de alunos não excedia doze em sala de aula, sendo a conversação o 

foco das atividades de aprendizagem, tendo em vista que  prática da leitura e da escrita não eram 

muito frequentes nessa metodologia.  

Além disso, os estudantes interagiam com professores nativos e tinham ao seu dispor 

uma variedade de materiais interessantes, como filmes estrangeiros e transmissões de rádio. A 

clientela, por sua vez, era selecionada na medida em que somente alunos que tivessem alguma 

experiência de aprendizagem de língua estrangeira e fossem altamente inteligentes eram 

admitidos no curso. A promoção conferida aos militares que concluíssem o curso bom 

aproveitamento também era um fator motivador, contribuindo para a construção de um ambiente 

bastante favorável à aprendizagem. 

Embora com fim da guerra o exército americano tivesse abandonado o projeto, as 

pesquisas na área de estrutura linguística continuaram a aplicar seus resultados no ensino de 

línguas. Na medida em que o ASTP gozou de boa reputação e de publicidade extremamente 

positiva nos meios de comunicação, houve um reaquecimento no interesse do público  pela 

aprendizagem de idiomas, o que, por sua vez, implicou em algumas adaptações e mudanças para 

atender à nova demanda.  

Assim, na década de 50, o método do exército passou a ser conhecido como Método 

Audiolingual. Cabe observar, no entanto, que apesar das modificações, a influência da 

Linguística  Estrutural e do Behaviorismo transparece nas características do método apontadas 

por Prator e Celce -Murcia (apud BROWN, 1994, p. 57): 
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a) Os conteúdos linguísticos a serem estudados são sempre apresentados em forma de 

diálogo; 

b) Conjuntos de orações devem ser memorizados e constantemente repetidos para 

que a aprendizagem aconteça; 

c) São utilizados exercícios de substituição estrutural no estudo dos padrões da 

estrutura da língua; 

d) A gramática é aprendida por meio de analogias indutivas, preferencialmente, 

sendo poucas as explicações de regras gramaticais; 

e) O contexto determina o vocabulário a ser estudado; 

f) Há utilização de materiais como  fitas, laboratórios de idiomas e recursos visuais; 

g) Há preocupação com a correção da pronúncia; 

h) O uso da língua materna é permitido, porém, de forma muito limitada; 

i) As respostas corretas recebem pontuação ou elogio, ou seja, um sistema de reforço 

imediato; 

j) Os alunos se esforçam bastante  para produzir enunciados livres de erros; 

k) A análise contrastiva permite o ensino das estruturas de forma sequenciada, uma 

de cada vez; 

l) O conteúdo tende a ser desconsiderado em detrimento da manipulação da língua. 

 

No final dos anos 70 do século XX, depois de ter passado por um período de grande 

popularidade nas décadas de 50 e 60, o Método Audiolingual começou a perder a posição de 

destaque, haja vista a constatação de que a repetição e a memorização por si só não poderiam 

garantir a proficiência, uma vez que a aquisição da língua não se restringia apenas à formação de 

hábitos.  

Cabe mencionar, no entanto, que o Método Audiolingual trouxe significativas inovações 

para o ensino de idiomas, e ainda hoje algumas de suas técnicas são utilizadas em cursos de 
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língua estrangeira, como por exemplo, os exercícios de substituição estrutural e os recursos 

audiovisuais. 

 

4.2.4 Os métodos dos anos 70 

 Na segunda metade do século XX, a teoria gerativa-transformacional do linguista 

americano Noam Chomsky revolucionou os estudos da linguística de base estrutural norte-

americana. Com o intuito de romper o paradigma empirista que conferia à linguística a análise e 

classificação das estruturas da língua, o pesquisador empenhou-se em estudar o aspecto criativo 

da linguagem, explicitar os mecanismos pelos quais  as regularidades universais subjacentes são 

construídas pelo falante/ouvinte  na produção e compreensão de um número infinito de orações. 

No campo de ensino de língua estrangeira, as ideias de Chomsky encontraram campo 

fértil em torno dos anos 70, quando a aprendizagem com base no behaviorismo já começava a 

cair em descrédito. Além disso, fruto das pesquisas de Carl Rogers, o papel fundamental do fator 

afetivo e da natureza interpessoal das relações que se estabelecem em um processo de 

aprendizagem começaram, no mesmo período, a ganhar visibilidade no meio educacional. 

Em um contexto de movimentos a favor de mudanças políticas e sociais, essas ideias 

inovadoras  propiciaram o surgimento de diversos métodos de ensino que se propunham a 

delinear novos caminhos para o ensino de idiomas. Entre as novas propostas metodológicas 

encontram-se a Aprendizagem de Línguas em Cooperação, Sugestopedagogia,  Método da Total 

Resposta Física, Método Silencioso e a Abordagem Comunicativa. 

A Aprendizagem de Línguas em Cooperação tem como objetivo principal envolver os 

alunos em grupos de atividades colaborativas, onde o professor exerce o papel de facilitador da 

aprendizagem, incentivando a autoconfiança e segurança dos alunos em um ambiente livre de 

competitividade e ameaças psicológicas.  

O Método Silencioso é caracterizado pelo desenvolvimento de maior autonomia por 

parte do aluno no processo de aprendizagem, uma vez que a produção do aluno não sofre 

interferência direta do professor, cujo papel é apenas mostrar  aos alunos o caminho a trilhar para 

a aquisição do conhecimento. 

A Sugestopedagogia, por sua vez, apresenta uma metodologia de ensino um tanto quanto 

incomum. Baseado em pesquisas do psicólogo búlgaro Georgi Lozanov , o método acredita que a 

aprendizagem se dá de forma mais eficiente quando o aluno é levado a um estado de total 
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relaxamento. Em um ambiente livre de estresse, os alunos aprendem por meio de visualizações, 

escolha de papéis e encenações. 

Já o método denominado total Resposta Física tem sua origem nas pesquisas em 

aquisição da linguagem, sendo seu principal pressuposto a ideia de que o aluno deve aprender a 

língua estrangeira da mesma forma que aprendeu sua língua materna, no que se assemelha às 

propostas do Método Direto. Entretanto, a base metodológica deste método encontra-se na ideia 

de que a atividade motora exerce um papel fundamental no processo de aquisição da linguagem, 

na medida em que estimula e amplia a memória e a atividade mental responsável pela 

aprendizagem. 

Nos anos 70, as discussões em torno do desenvolvimento da proficiência da linguagem 

humana deram margem ao nascimento de um novo campo científico, denominado Aquisição da 

Linguagem. Embora tenha sua origem no Estruturalismo de Bloomfield e o Gerativismo de 

Chomsky, relacionados, respectivamente, às teorias behavioristas e cognitivistas da psicologia, 

utilizando-se também dos avanços científicos nessas áreas, a Aquisição da Linguagem pode ser 

vista como uma ciência autônoma, na medida em que dispõe de um arsenal metodológico 

específico para abordar seu objeto de estudo, o qual, por sua vez, é muito bem delimitado. 

Nesse sentido, a construção de uma nova perspectiva no ensino e aprendizagem da 

língua fundamentou-se em teorias como filtro afetivo, hipótese da idade crítica e hipótese da 

ordem natural na produção dos princípios norteadores das atividades dos professores de língua 

nos anos subsequentes. 

A área de ensino de línguas passou por um processo de amadurecimento incomparável a 

partir da revolução audiolingual, do aprimoramento dos métodos dos anos 70 e dos estudos em 

Aquisição de Linguagem, o qual propiciou o surgimento de uma visão holística a respeito dos 

princípios e procedimentos de aprendizagem de língua estrangeira. 

Nesse contexto, os professores de idiomas passaram a buscar uma metodologia de 

ensino que tivesse como foco a comunicação, e que, de forma bastante eclética, empregasse 

estratégias  bem sucedidas de outros métodos. Assim surgiu, nos anos 80, a Abordagem 

Comunicativa. 

De forma geral, esse método defende a ideia de que a aprendizagem de uma língua 

estrangeira se dá por meio de um processo de interação entre alunos e professores no qual o aluno 

é preparado para lidar com situações comunicativas da vida real. Nesse aspecto, a utilização de 
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materiais autênticos é de fundamental importância, assim como o estímulo a maior autonomia do 

aluno em relação ao processo de aprendizagem, que tem a sua experiência de vida e 

conhecimento de mundo considerados como elementos enriquecedores dos estudos em sala de 

aula. 

No ambiente de aprendizagem comunicativa a língua é considerada, para além do seu 

aspecto estrutural normativo, como um sistema de expressão de significados cujo objetivo 

principal é a comunicação. Portanto, o objetivo de um curso de língua comunicativo é o de 

oferecer ao aluno oportunidades para a utilização da língua de modo significativo em diferentes 

contextos comunicativos. 

Dessa forma, a Abordagem Comunicativa se diferencia substancialmente dos métodos 

anteriores pela ênfase no significado e no uso da língua. A realidade comunicativa é o ponto de 

partida para a elaboração dos conteúdos a serem estudados em sala de aula, na medida em que a 

variedade das situações comunicativas e o léxico e estruturas linguísticas a elas associadas 

constituem os conteúdos funcionais a serem trabalhados. 

O Método Comunicativo pressupõe a prática constante da língua alvo, considerando 

igualmente importantes tanto os processos comunicativos quanto as formas linguísticas, as quais, 

por sua vez, relacionam-se ao significado. As necessidades dos aprendizes no que diz respeito às 

habilidades funcionais e objetivos linguísticos devem ser atendidas neste contexto. Com o intuito 

de atingir esse objetivo, os estudos de língua estrangeira a partir da Abordagem Comunicativa 

precisam oferecer mais do que a simples transmissão de gramática, tendo em vista que se 

propõem a levar o aluno a comunicar-se em língua estrangeira de forma eficaz em diferentes 

contextos comunicativos. 

Posto o breve relato acerca do desenvolvimento dos métodos é possível perceber que o 

surgimento de diferentes práticas de ensino de língua estrangeira obedece a um movimento 

pendular na linha do tempo compreendendo mais especificamente os séculos XIX e XX. A partir 

da entrada  Método Tradicional no cenário dos estudos de idiomas estrangeiros, os 

desdobramentos das práticas pedagógicas não seguiram um caminho retilíneo, encontrando-se 

com a Abordagem Comunicativa que sem rejeitar os pressupostos dos métodos anteriores, agrega 

seus conhecimentos para constituir-se em uma metodologia eclética de ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira. 
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5. Os manuais de Língua Inglesa Publicados no Brasil no século XIX 

 

 Neste capítulo, procedemos a uma análise mais acurada dos manuais que constam do 

corpus, de tal sorte que se tenha noção, ainda que não exaustiva, de seu perfil bibliográfico e de 

suas diretrizes no tocante às estratégias dos autores para o ensino do inglês. Optamos por uma 

referência individualizada de cada item do corpus em que se destacam os principais tópicos de 

sua sinopse.  

Nesse contexto, serão apresentadas as análises das propostas de ensino de língua inglesa 

constitutivas dos textos das gramáticas que compõem o corpus dessa pesquisa, além de um 

quadro comparativo a respeito dos aspectos linguísticos mais significativos encontrados nas cinco 

obras selecionadas pelo seu caráter representativo da produção gramatical brasileira nos 

oitocentos. 

 

5.1 O  Compêndio da gramática inglesa e portuguesa para uso da mocidade adiantada nas 

primeiras letras de Manoel José de Freitas 

 No tocante à obra de Manoel José de Freitas, podem-se traçar os seguintes comentários 

de caráter avaliativo: 

 

5.1.1 Prefácio: sinopse e propósitos do autor 

O Compêndio da gramática inglesa e portuguesa para uso da mocidade adiantada nas 

primeiras letras, primeira obra do gênero no Brasil, foi publicado no Rio de Janeiro, em 1820, 

por Manoel José de Freitas, com a Licença da Mesa do Desembargo do Paço, representada pela 

figura do Visconde de Cairu.  
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Figura 2: Capa da obra Compendio da Gramática Inglesa e Portuguesa 

 

                                     Fonte: FREITAS, 1820 

 

À época da publicação do manual o ensino de inglês restringia-se aos seus objetivos 

mais imediatos, já que o seu conhecimento, não sendo exigido para o ingresso nas academias — 

portanto desnecessário ao currículo dos estudos secundários —, justificava-se apenas pelo 

aumento das relações comerciais da nação portuguesa com a inglesa, constituindo assim uma 

disciplina complementar aos estudos primários, ou de "primeiras letras". Tal é a motivação para a 

produção do manual que o autor nos revela no prefácio da referida obra. 

 Imbuído pelo crescente espírito liberal do período joanino em nosso país, Freitas 

apresenta  a obra como fruto do seu empenho e dever de contribuir para a iniciação da  mocidade 

nos estudos da língua inglesa  e portuguesa,  sobretudo considerando a falta de um compêndio de 

gramática de ambas que facilitasse  sua compreensão e utilização nas relações comerciais e 

econômicas entre a Inglaterra e a então Nação Portuguesa. 
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 Nesse contexto, Freitas ressalta  a relevância do estudo do inglês, que em meio à língua 

latina, tida pelo autor do referido Compêndio como "condutora aos princípios literários e 

familiares",  e da língua francesa, que pela sua "universalidade" já possuía status cultural, sendo 

"parte integrante da Educação", teve utilidade exclusivamente prática, oferecendo à "mocidade 

adiantada nas primeiras letras" uma opção profissional no mercado de trabalho que começava a 

se desenvolver  durante os anos correspondentes ao reinado de D. João VI no Brasil. 

 O estreitamento das relações comerciais entre os dois países, segundo o autor, já 

promovia a aquisição da língua inglesa, na medida em que se ouvia diariamente o som vocal do 

idioma, o que estimulava a busca pelo conhecimento dos seus termos e frases. Entretanto, 

continua Freitas, a utilização de uma gramática da língua inglesa facilitaria, indubitavelmente, a 

maior compreensão da língua, tornando-se assim indispensável para o comércio e tráfico civil, 

assim como para a leitura de livros dos mais diversos gêneros, incluindo o científico, educação 

moral e cívica. 

 Freitas considera que a gramática de qualquer língua polida abre as portas para o 

conhecimento e a razão humana, assim como o domínio de uma torna mais fácil a aquisição de 

outras. A seu ver, a gramática, seja ela de língua nacional, língua estrangeira ou até mesmo das 

mortas, como o latim e o grego, é fundamental para que possamos expressar com propriedade e 

clareza os nossos pensamentos. 

 A partir de sua experiência de aprendizagem pessoal, em que foi mais difícil o estudo de 

latim do que de Inglês, contrariando a fala de muitos sobre as dificuldades para se aprender esse 

idioma, o autor do compêndio de 1820 esclarece que todas as línguas têm suas dificuldades 

quanto à fonética e acentuação das palavras. O mesmo para as regras gramaticais, embora tenha 

percebido menor número delas na gramática inglesa. 

 O papel do professor no processo de aprendizado é também tratado no prefácio do 

compêndio gramatical. Ele deve ser conhecedor da língua, ter boa pronúncia, método e critério 

para facilitar o trabalho dos alunos, evitando, dessa forma, que eles se entediem com o estudo, 

dado que, do mesmo modo que acontece com a língua materna, não se domina uma língua 

estrangeira em menos de dez anos. 

 Outro aspecto que o escritor aborda é mérito da obra na divulgação dos ideais da boa 

educação entre os discípulos. Ele entende que a moral pode ser estudada, iniciando pelo despertar 

da razão e do conhecimento e finalizando com a própria vida, conforme prega a Religião. 
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Igualmente ao que ocorre no estudo das Línguas Latina e Grega, o aprendizado de preceitos 

morais e necessários às nossas obrigações também pode se dar por meio do estudo de inglês. 

 Freitas acredita que a boa educação é um princípio moral ligado à virtude e que essa 

pode ser desenvolvida naqueles que adquirem, ainda novos, o hábito dos bons exemplos, por 

palavras, maneiras e ações em todas as relações humanas. Dessa forma, os discípulos têm 

condições de se tornarem adultos que cultivam valores como a Sinceridade, a Verdade, a 

Humanidade e a Justiça, produtores de uma vida feliz na qual não há lugar para vícios ou 

ignorância. 

 O mestre conclui o prefácio afirmando que a boa educação funciona como um freio 

rigoroso que impõe aos alunos limites morais, civis e domésticos, embora caiba aos pais decidir 

até que ponto devem ser indulgentes com os filhos, tendo em vista que os bons princípios 

normalmente frutificam bons efeitos. 

A leitura do prefácio da obra Gramática Inglesa e Portuguesa para uso da mocidade 

adiantada nas primeiras letras nos revela, entre outros aspectos, a concepção de Manoel José de 

Freitas acerca da educação, a qual ele considera de suma importância para a nação, não apenas 

sob o ponto de vista do desenvolvimento da moral e da cultura.  

O autor também destaca o crescimento econômico, mormente aquele relacionado à 

agricultura ao comércio, como justificativa para se estudar o Inglês em territórios brasileiros. 

Seguindo o padrão das gramáticas do século anterior, Freitas relacionou a imagem do poder real à 

política educacional, uma vez que o “El Rey Nosso Senhor D. João VI; nessas circunstâncias tão 

sublimes” o inspirou a elaborar a gramática em questão, com o “desejo de procurar ser de alguma 

forma útil à Mocidade” (FREITAS, 1820, p. 1). 

Outra questão abordada no prefácio da obra, a qual também justifica sua publicação aos 

olhos do autor, é o fato de não ter havido até aquele momento um compêndio em ambas as 

línguas que possuísse a clareza, rigor e simplicidade necessários para o ensino do idioma.  

Cabe ressaltar que apesar da presença da gramática de Castro (1759) em território 

brasileiro, o compêndio de 1820 era bem menos extenso, com apenas cento e duas páginas. Ao 

fazer um levantamento sobre os livros impressos no século XIX, Camargo e Camargo (1993, p. 

xxvii) concluiu que havia na época a necessidade de se aumentar a produção de compêndios em 

Língua Inglesa, uma vez que “os portugueses e brasileiros daquele tempo liam com facilidade 

francês, mas poucos sabiam inglês” (CAMARGO; CAMARGO, 1993, p. xxvii).  
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A esse respeito, Freitas nos dá em seu prefácio uma clara ideia da força que o latim 

ainda  possuía na época, assim como da primazia da língua francesa, o que, segundo o autor, foi 

outro elemento de motivação que o influenciou na elaboração dessa gramática, visto o papel  

atribuído  ao ensino da Língua Inglesa  na educação da mocidade naquele momento.  

Ao contrário da língua latina, tida pelo autor do referido Compêndio como "condutora 

aos princípios literários e familiares",  e da língua francesa, que pela sua "universalidade" já 

possuía status cultural, sendo "parte integrante da Educação", o inglês, durante os anos 

correspondentes ao reinado de D. João VI no Brasil (1808-1821), teve utilidade exclusivamente 

prática, oferecendo à "mocidade adiantada nas primeiras letras" apenas uma opção profissional 

no incipiente mercado de trabalho da época (FREITAS, 1820, p. i): 

 

Se a Lingua Latina tem servido até hoje, pelo menos, de conductora aos principios 

literários e familiares; se a Lingua Franceza tem sido universal e por este motivo, já 

recebida como parte integrante da Educação, e similhantemente a Música e Dança, &c.; 

com quanta razão devemos nós julgar, ser a Lingua Ingleza necessária à Mocidade 

quando nos vemos entrelaçados em Negociaçoens com esta Nação, e ouvindo 

diariamente o som vocal de seu idioma.  

 

Em consonância com o espírito das luzes em alta na Europa do século XIX, Freitas 

levantou no prólogo do manual de ensino de inglês discussões características do iluminismo ao 

fazer uso da metáfora de ser o conhecimento a porta da razão. A chave, no caso, que abriria a 

porta do conhecimento, seria a utilização da gramática, independente da língua em questão. 

Dessa forma, o conhecimento das gramáticas poderia propiciar ao aluno a capacidade de 

expressar seus pensamentos de maneira apropriada e correta, o que por sua vez facilitaria a leitura 

de livros de todos os gêneros, desde os científicos até os que difundiam conceitos morais, 

alcançando assim uma boa e requintada educação. 

No sentido de orientar para o melhor aproveitamento dos estudos da gramática, Freitas 

(1820) destacou a importância de se conhecer todas as derivações e pronúncias das palavras. Em 

que pese a sua defesa pelo estudo do inglês, o autor reconheceu a dificuldade que as regras 

podem causar, mas destacou o idioma pela gramática mais breve e fácil ao comparar o ensino das 

gramáticas de um modo geral. 

A ênfase na importância em se ensinar preceitos de boa moral e conduta em sala de aula 

se faz perceber em diversos trechos do prefácio de Compêndio da gramática inglesa e 

portuguesa para uso da mocidade adiantada nas primeiras letras. O autor do compêndio defende 
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a ideia de que o ser humano precisa, em determinadas fases de seu desenvolvimento pessoal, 

entrar em contato com certas virtudes e que a educação polida seria uma delas: “ A boa educação 

hé um princípio moral” [...] e é observado que o aluno “na idade varonil, tem cultivado a 

Sinceridade, a Verdade, a Humanidade e a Justiça, que são outras tantas Condutoras para a 

felicidade da vida presente e futura” (FREITAS, 1820, p. iii). 

 

5.1.2 Análise do conteúdo da obra 

Considerado o primeiro manual de ensino de inglês publicado no Brasil, conforme atesta 

Camargo (1993, p. 231), Compêndio da gramática inglesa e portuguesa contém 102 páginas que 

abordam estruturação da sintaxe, etimologia25 e prosódia a partir de um discurso dialogal com o 

leitor, técnica utilizada para tornar o texto mais accessível ao aprendizado. Sempre referindo-se 

ao leitor como uma segunda pessoa do discurso, o autor preza pela concisão de regras e 

simplificação de exemplos em português e em inglês. 

As nove páginas iniciais dedicadas à ortoépia mostram a preocupação do autor em 

trabalhar o som das letras, individualmente, partindo para a combinação de vogais, sílabas e 

padrões de acentuação. Nesse aspecto, é notório o interesse de Freitas como professor de língua 

inglesa e de livro didático em transmitir conhecimento da língua oral. 

A apresentação do alfabeto romano e itálico introduz o estudo relacionado à fonética. 

Interessante observar que as letras do alfabeto surgem em maiúsculas, atestando a influência 

latina na elaboração do conteúdo, visto que no latim as letras eram sempre capitais. Destaque 

deve ser dado às transcrições de sons feitas pelo autor com o intuito de levar ao aluno mais 

informações acerca da língua oral. Para isso, o professor atribui às letras nomes que representam 

o som em português de cada componente do alfabeto, como por exemplo, ei para letra a ou bi 

para b. 

Em seguida, Freitas apresenta as vogais, depois os ditongos e, mais adiante as 

consoantes, inclusive os grupos consonantais helênicos, sempre com a preocupação em mostrar a 

pronúncia desses elementos da língua por meio da transcrição fonética figurada desses sons em 

português. Atendendo ao princípio de simplificação das regras utilizadas no aprendizado de uma 

língua, o professor utiliza-se de uma estratégia de ensino concomitante da área da fonética e na 

 
25 O significado metalinguístico dado ao termo etimologia aqui é o de estudo da palavra quanto a sua forma, parte da 

gramática dedicada ao estudo da estrutura, formação e classificação das palavras (N.A.). 
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área do léxico. O aluno é exposto a uma boa variedade de exemplos após breve explicação teórica 

sobre o fato. Nesse sentido, o ensino da pronúncia de vogais e ditongos é realizado em conjunto 

com a introdução de vocabulário que, por sua vez, é dividido estrategicamente em áreas 

temáticas, como por exemplo brinquedos, alimentação, vestuário, partes do corpo, entre outras.  

Dando prosseguimento ao estudo da língua, Freitas aborda o verbo. Muito 

provavelmente, ao menos intuitivamente, o professor deve ter percebido que o verbo é a parte do 

discurso que está, por assim dizer, no coração da sentença, é o termo do qual derivam-se todas as 

predicações, portanto decide iniciar a falar das classes gramaticais pelo verbo. Dessa forma, 

apresenta o verbo to have, que é um verbo básico do inglês, digamos, que participa não só 

isoladamente na construção de frase, mas como verbo auxiliar em construções verbais e expõe os 

significados do verbo to have, oferecendo exemplificações e traduções, em consonância com a 

proposta do compêndio em se constituir em um manual inglês-português. 

Ainda no âmbito do estudo do verbo, o autor apresenta o verbo auxiliar can seguido de 

outros verbos auxiliares como may, will e would. Cabe ressaltar que embora não tenha explicado 

a razão, Freitas não abordou o verbo to be em primeiro lugar, diferentemente do que ocorre hoje 

nas gramáticas de ensino da língua inglesa. Uma possível explicação seria a de que o professor 

tenha considerado os verbos apresentados como auxiliares de locuções, adotando a estratégia de 

ensinar primeiro os verbos auxiliares para depois então passar aos verbos principais.  

O tratamento do verbo, contudo, não é esgotado antes do estudo dos substantivos. De 

forma um tanto quanto simplória, se comparada às descrições linguísticas de outros gramáticos 

da época, Freitas explica o substantivo à moda de um indivíduo versado na língua inglesa que 

escreveu uma gramática para fins didáticos, sem, no entanto, possuir um instrumental didático 

adequado a uma definição mais consistente: “ A palavra Substantivo quer dizer o nome de huma 

pessoa, de hum reyno, de huma cidade, de hum rio, de hum lugar, de hum animal, ou qualquer 

outra cousa...” ( FREITAS, 1820. p. 11).  

Ainda sobre o substantivo, o autor trata de uma relação predicativa ao mencionar que 

“Qualquer nome substantivo deve ter hum verbo, ou dous, para significar a ação que ele faz;” 

(FREITAS, 1820. p. 12). Um tanto quanto insipiente dada a pretensão didática da obra, a 

informação acerca do que é um substantivo e um verbo seria, em tese, dispensável, tendo em 

vista o público alvo do manual de ensino de inglês Compêndio da gramática inglesa e 

portuguesa para uso da mocidade adiantada das primeiras letras.  
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Como o próprio título da obra aponta, esse tipo de informação seria um pressuposto em 

seus leitores, levando-se em consideração que um indivíduo que lê um livro de língua inglesa 

como autodidata, ou mesmo sendo em aulas de inglês em uma classe, muito provavelmente já 

teria o domínio dos conceitos de verbo e de substantivo. No entanto, em que pese o fato de que 

seria adequado uma abordagem direta à construção da frase no inglês, as explicações sobre os 

termos mencionados revela certa preocupação metalinguística que constitui uma das 

características do texto de Freitas nesse manual de ensino de inglês. 

A apresentação do pronome segue-se às considerações sobre o substantivo e o verbo. 

Tem-se a impressão de que o autor está reunindo os elementos necessários à composição de uma 

sentença simples. No âmbito morfossintático o verbo é apresentado, o substantivo que assume a 

posição de sujeito, o pronome que também, muito provavelmente vai figurar em sujeito, para 

então voltar ao verbo, agora o to be, para então focalizar o adjetivo. Trata-se da articulação das 

classes gramaticais para preparar a formação das frases. No que tange o adjetivo, o autor ainda 

percorre a tipologia desse termo da oração, apresentando os adjetivos qualitativos, 

determinativos, indicadores de cores, enquanto aproveita para ensinar léxico.  

Subsequente ao tratamento dos adjetivos, Freitas retoma de forma súbita a um fato 

fonético ao abordar palavras proparoxítonas, as quais se refere como “Palavras de três syllabas, 

que tem acento de voz na primeira” (FREITAS, 1820. p. 13). Apesar de aparência caótica em 

termos de organização do conteúdo pedagógico, é possível que essa fosse uma estratégia de 

utilização de um livro didático empregada por um professor que pretende evitar uma certa 

monotonia temática em sala de aula. Supondo que o compêndio fosse realmente um manual 

didático de sala de aula, estaria realmente cumprindo esse papel ao abordar os assuntos dessa 

forma não linear.  

Longe do contexto de uma aula, o compêndio, se lido como um livro em sua plenitude, 

pode deixar transparecer certo grau de desorganização. Entretanto, se analisado como material de 

apoio a uma aula presencial, apresenta plena coerência. Em termos atuais, é o que acontece, por 

exemplo, com um livro didático hoje, em que no desenvolvimento de uma determinada lição o 

vocabulário é apresentado em seguida a um texto, para depois então sejam trabalhados exercícios 

de gramática e de pronúncia.  

Aparentemente estanques, os assuntos assim distribuídos só fazem sentido na sequência 

do discurso de uma aula, um ambiente em que uma estratégia de apresentação de temas foi 
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elaborada por um professor para atender as diversas necessidades dos alunos ali presentes. Esse 

fato, cabe observar, denuncia o fato de que o Compêndio da gramática inglesa e portuguesa é 

realmente um material para uso em sala de aula. Era como se fosse o que chamaríamos nos dias 

de hoje de apostila ou livro didático. 

Em conformidade com seu estilo de apresentação dos tópicos gramaticais de forma 

intercalada, Freitas apresenta alguns verbos que podem ser auxiliares ou verbos principais 

introduzindo as noções de tempo presente e de passado, sempre com o cuidado de expor as 

traduções dos exemplos apresentados. 

Em seguida, mais uma vez, o professor retoma exemplos de nome, pronome, verbos e 

adjetivos, já inseridos nas frases reafirmando a estratégia de ensinar cada segmento de classe 

gramatical para chegar à constituição da sentença. Nesse contexto, o trato das classes básicas que 

compõem uma sentença simples dá lugar ao lugar ao estudo dos sinais de pontuação, o que 

demonstra uma preocupação não apenas com o ensino da língua oral, mas também com o ensino 

da língua escrita por parte do autor, que deseja que seu aluno domine a escrita padrão do inglês. 

Sempre aproveitando para trabalhar o vocabulário por meio da tradução, Freitas, após listar os 

sinais de pontuação que participam da construção frasal - ponto e vírgula, ponto de exclamação, e 

interrogação entre outros - apresenta uma singela, mas variada, lista de exemplos de sentenças, 

orações e períodos. 

Afastando-se temporariamente do estudo do léxico e da fonética, o professor volta sua 

atenção às categorias gramaticais, em especial às noções de gênero masculino feminino e neutro, 

tendo em vista o fato de o português não apresentar esse último gênero. 

Cumpre aqui observar que Freitas descreve os fatos linguísticos relacionados ao gênero 

e também ao número sob inspiração da estrutura morfossintática dos casos latinos: “os artigos, e 

os nomes tem declinação, e esta tem sinco ou seis casos, chamados, Nominativo, Genetivo, 

Dativo, Accusativo, Vocativo, Ablativo” (FREITAS, 1820. p. 17). Essa era uma característica 

comum às gramáticas escritas no início do século XIX, período em que muitas dessas obras se 

espelhavam na sintaxe latina, em flagrante descompasso com o pensamento racionalista já 

reinante a partir da segunda metade do século XVIII.  

De forma semelhante ao que faziam os gramáticos setecentistas e outros do início do 

século XIX ao descreverem o português, Freitas caracteriza os casos latinos a partir do uso de 



110 

 

 

 

preposições, sinal, portanto, de que o Compêndio da gramática inglesa e portuguesa se enquadra 

bem dentro do espírito da época. 

Prosseguindo nos estudos morfológicos, o autor volta a tratar do adjetivo para nesse 

momento expandir seu conceito e apresentar as formas de comparativo e de superlativo. Observa-

se também que é dada continuidade à técnica de exemplificação da matéria gramatical 

acompanhada de tradução para o português. 

Igualmente acompanhadas de suas respectivas traduções são apresentadas construções 

frasais compostas de outros termos além de adjetivos, como artigo indefinido, definido, 

substantivo e verbo, assinalando, mais uma vez, a estratégia escolhida por Freitas para apresentar 

os fatos da língua inglesa. Aos que se propõem a estudá-la por seu método, são expostos aos 

conteúdo de uma forma que remete ao que atualmente é chamado de conhecimento espiral, onde 

os saberes adquiridos previamente não são descartáveis ou consumíveis, mas que, em diferentes 

etapas do aprendizado, devem ser trazidos à memória, ajudando na resolução de novos desafios e 

na aquisição de novos conhecimentos.  

A classe dos pronomes é o assunto trabalhado em seguida. Não obstante ter introduzido 

o conceito anteriormente, Freitas agora discorre sobre os quatro tipos de pronome em inglês: 

pessoal, possessivo, relativo e demonstrativo. No que se refere à descrição dos pessoais, é visível 

a influência da gramática latina, na medida em que a taxionomia aplicada remete aos casos em 

Latim à suas correspondentes funções sintáticas (FREITAS, 1820.p. 19): 

 

Os pronomes são os seguintes. 

Numero Singular. 

Nominat. Accus. Possessivo 

1  I - eu me – minha pessoa, mine – cousa minha 

2  Thou  - tu thee – tua pessoa, thine – cousa tua 

3   He – elle; (mascul.) him – a pessoa delle, his – cousa delle 

3   She – ella; (femin.) her – a pessoa della, her – cousa della 

3   It – isto, (neutro;) it – isto, its – cousa disto 

 

Retomando o estudo do verbo, Freitas avança na sua descrição apresentando os tempos - 

presente, passado imperfeito e perfeito, e futuro, assim como os modos indicativo, potencial, 
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subjuntivo, imperativo e infinitivo, explicando que ao conjunto dos tempos e seus modos os 

gramáticos chamam de conjugação.  

Após apresentar a conjugação do modo indicativo e seus tempos a partir do verbo walk 

ele discorre sobre o significado de cada um dos modos. Cabe ressaltar aqui que ao que ele 

denomina modo potencial, as gramáticas de inglês atuais relacionam o uso dos modais que 

conferem aos verbos graus de certeza, probabilidade, possibilidade e de habilidade, conforme 

atesta David Crystal  (CRYSTAL, 2000, p. 174): 

 

O modo se refere a um conjunto de contrastes sintáticos e semânticos assinalados por 

paradigmas alternativos do verbo: modos INDICATIVO (em muitas línguas a forma 

não-marcada), SUBJUNTIVO E IMPERATIVO. Semanticamente, existe uma 

diversidade de significações, em especial atitudes do falante em relação ao conteúdo 

factual do enunciado, como incerteza, vagueza, possibilidade, etc. Sintaticamente, estes 

contrastes podem ser assinalados por formas flexionais alternativas do verbo, ou por 

auxiliares. O inglês usa principalmente auxiliares “modais”, como may, can, shall, must, 

mas faz uso da flexão.  

 

Em seguida às considerações sobre os modos na língua inglesa, o autor oferece 

exemplos, nos diferentes modos, acompanhados das respectivas traduções dos demais tempos 

verbais. Ao apresentar os exemplos das conjugações no modo subjuntivo, Freitas introduz o 

conceito de conjunção e relaciona aquelas que mais comumente imprimem a ideia de condição às 

construções verbais: “Que, aindaque, postoque, com tantoque, quando, se.” (FREITAS, 1820, p. 

23). 

Ainda no tocante a questão do modo, observa-se que o autor relaciona os termos que 

hoje entendemos como formas nominais dos verbos à concepção de modo, em sua obra 

denominado Infinito, o qual, a seu ver, também poderia ser nomeado Infinitivo. Nesse cenário, o 

autor descreve e exemplifica, sempre lançando mão da tradução de cada frase, as formas que ele 

considera pertencerem ao modo infinitivo, um exemplo para cada tempo verbal.  

Assim, há uma forma no presente, to walk – andar, que nas gramáticas contemporâneas 

refere-se ao infinitivo impessoal presente; outra forma no pretérito, to have walked – ter andado, 

infinitivo impessoal passado; no particípio do presente, walking – andando, particípio presente, e 

no particípio do pretérito, walked – andado, atualmente particípio passado.  

Cabe mencionar a influência da gramática latina: em virtude das associações latinas de 

tempo, que não se aplicam, por exemplo, a sentenças passivas, I shall be kicked, em que o 

particípio não é passado, as terminologias particípio presente e particípio passado estão dando 
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lugar, segundo Crystal (2000, p. 198), à forma – ing  e à forma – ed/em nos manuais modernos de 

ensino de língua inglesa.  

Finalizando a introdução à conjugação verbal, Freitas relaciona  o modo Imperativo à 

expressão de autoridade daqueles a quem é atribuído o poder, atendendo à proposta formadora de 

bons princípios morais e sociais: “ O Modo Imperativo expressa o poder de quem manda: por 

exemplo: o Pay, a May; o Rey, e aqueles que tem seu poder;” (FREITAS, 1820, p. 25). 

Em seguida, Freitas apresenta exemplos das categorias verbais apresentadas, 

organizados em forma de um diálogo que se desenvolve acerca de temas corriqueiros, acentuando 

sua preocupação com ensino da habilidade oral de forma mais comunicativa, além da 

oportunidade de fornecer modelos de boa conduta e de estilo de escrita a serem seguidos pelos 

alunos, conforme os padrões de ensino da época. 

Fiel a sua estratégia de apresentação de conteúdo em forma espiral, o autor volta a tratar 

do verbo have, mas de maneira mais aprofundada, apresentando as conjugações, agora que que o 

aluno já foi exposto e aos tempos e modo verbais. Além disso, a dupla funcionalidade do verbo 

have, como verbo principal irregular e também como auxiliar é ressaltada. A apresentação de um 

verbo básico como o have nesse ponto do manual didático nos confere claramente a ideia que 

estamos diante de um conjunto de lições a serem aplicadas em sala de aula. 

Após o trabalho com o verbo have, Freitas apresenta o verbo be em todas as suas 

conjugações, no tempos e modos em inglês, destacando a especificidade desse verbo que pode ser 

traduzido como ser ou estar em português, fato de grande relevância no ensino do idioma, visto 

que essa é uma dificuldade para os falantes de português.  

Na sequência, Freitas aprofunda-se na questão dos verbos e apresenta a conjugação do 

verbo learn em suas formas simples e completa ou composta para cada um dos modos e tempos 

verbais, sempre oferecendo a tradução para cada uma das frases de exemplo. Ao terminar o 

estudo das conjugações do verbo be e alguns dos regulares, o professor oferece um elenco de 

frases em inglês, seguidas de suas respectivas traduções sob o título “Exemplos para ler a lição” 

(FREITAS, 1820, p. 42).  

Embora fugindo aqui da estrutura dialogal, e, nesse sentido, parecerem restritas à 

exemplificação e fixação da forma, além do treino da leitura, como o próprio título da atividade 

sugere, os enunciados deixam transparecer o intuito moralizante da educação no século XIX , 

especialmente no que tange a importância em se ensinar preceitos de boa moral e conduta em sala 
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de aula, assim como princípios religiosos. À guisa de ilustração, seguem-se algumas delas: “Be 

kind to your father and mother/ sede benignos á vosso pay e mãy...They love to pray to God: - 

elles amão rezar e louvar a Deus...If they are so good children, évery body loves them/ se elles 

são bons meninos, toda pessoa os ama.”(FREITAS, 1820, p. 42). 

A seguir, Freitas retoma o tratamento do verbo, abordando os verbos irregulares e suas 

diferenças em relação aos regulares a partir das formas que assumem no passado, o qual o autor 

denomina pretérito, e no particípio passado, nomeado particípio do pretérito no compêndio. A 

título de exemplo, apresenta a conjugação completa do verbo go, à semelhança do que foi feito 

com os verbos regulares e o verbo be anteriormente.  

No que diz respeito à apresentação das conjugações verbais em Compêndio da gramática 

inglesa e portuguesa, vale notar certa imprecisão no estabelecimento das regras de formação do 

futuro simples e do futuro composto, nos modos indicativo e subjuntivo. 

Incoerente com sua proposta de um ensino claro e objetivo do idioma, Freitas apresenta 

as formas auxiliares shall e will como opcionais na maioria das conjugações, não estabelecendo, 

portanto, parâmetros para o uso de uma e outra, conforme podemos constatar nos livros de ensino 

de inglês mais atuais, nos quais inclusive a tendência é ignorar o uso de shall na formação de 

frases no futuro. Nesse contexto, shall se aplicaria a formação de frases na forma interrogativa, 

na primeira pessoa do singular e do plural, quando o propósito de fazer sugestões ou 

oferecimentos. 

O estudo da voz passiva e da voz ativa também merece atenção na obra de Freitas, que 

procede à explicação quanto a formação das duas estruturas, apresentando a conjugação completa 

da voz passiva do verbo praise, acompanhada da respectiva tradução, de acordo com o modelo 

adotado na apresentação das conjugações verbais na voz ativa estudadas anteriormente. Ao 

finalizar essa parte, o autor estabelece um padrão a ser seguido na formação da voz passiva em 

inglês, esclarecendo que, para tal, basta acrescentar ao verbo to be o particípio do pretérito de 

qualquer verbo, regular ou irregular. 

Mais uma vez a estratégia de apresentação de conteúdos e práticas linguísticas no 

Compêndio da gramática inglesa e portuguesa em forma espiralada se faz presente ao serem 

apresentadas, logo após o tratamento da voz passiva, uma listagem de frases em inglês e suas 

respectivas traduções cujo conteúdo remete a preceitos morais a serem seguidos em relação à 
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família, anunciados no próprio título da atividade: “ Obrigações dos meninos para com seus 

pays”.  

Segue-se àquela uma listagem de perguntas acerca do mesmo tema, constituindo-se, 

portanto, em uma estrutura dialogal de aprendizagem semelhante às práticas das aulas de 

catecismos, uma vez que, segundo Oliveira (2006, p. 103), era comum a prática desse tipo de 

atividade até o século XIX. Muito provavelmente trata-se de atividades de tradução e 

memorização de estruturas linguísticas, consonantes com a metodologia da época, acrescida do 

viés ideológico de uma educação formadora de códigos morais a serem seguidos pelo estudante.  

Em que pese o fato de os textos mencionados acima refletirem maior preocupação com a 

educação moral da mocidade do que com a questão linguística em si, o aspecto comunicativo do 

ensino do inglês não parece ser totalmente negligenciado por Freitas. A apresentação de um 

diálogo entre duas pessoas acerca de um tema definido logo a seguir sinaliza uma tentativa em 

buscar maior funcionalidade no ensino de línguas, que na época se caracterizava pela repetição e 

memorização de frases, a serem repetidas pelo aluno. 

Ao prosseguir os estudos dos fatos da língua, Freitas retoma agora os verbos irregulares, 

enfatizando nesse ponto a distinção entre os regulares e os irregulares em função das suas 

distintas formas de infinitivo, pretérito e particípio. A título de exemplificação e expansão do 

conhecimento do aluno, o autor apresenta uma extensa lista de verbos irregulares em suas três 

formas e respectivas traduções, técnica da qual até hoje se valem os livros didáticos na condução 

desse tema. Da mesma maneira que fazem hoje os autores de livros modernos de ensino de 

inglês, o gramático do século XIX recomenda a memorização das diferentes formas dos verbos 

irregulares (FREITAS, 1820, p. 59): 

 

Recomenda-se muito aos principiantes da Lingua Ingleza terem na memória estes 

Verbos Irregulares, como também devem ter os irregulares da Lingua Portugueza; pois é 

cada passo os vemos na leitura dos livros: a razão hé clara: porque os seus Pretéritos, e 

Participios são tão variados.  

 

Cabe ressaltar que a recomendação do autor traduz uma preocupação não apenas com o 

desenvolvimento das habilidades escrita e oral do estudante, mas também da sua capacidade 

leitora. 

Ao final do trabalho com as três formas dos verbos irregulares, o aluno encontra outra 

lista de frases contendo preceitos morais a serem seguidos. São construções no modo imperativo, 
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com verbos irregulares e regulares, portanto, sem nenhuma ênfase no assunto tratado 

anteriormente, o que, mais uma vez, pode indicar que o livro foi elaborado como material de 

apoio ao mestre em sala de aula. 

O cuidado em apresentar a matéria de uma maneira mais palatável e aliviar a rudeza do 

tema gramatical sob o ponto de vista didático, que já vinha sendo uma preocupação dos 

gramáticos desde o século XVII, transparece no compêndio de Freitas por meio da utilização  

uma metodologia de estrutura dialogal, segundo a qual os conteúdos são apresentados no livro em 

forma de conversa, perguntas e respostas entre o mestre e os alunos, como se estivessem em sala 

de aula. 

Característica marcante na obra Compêndio da gramática inglesa e portuguesa, a 

metodologia de estrutura dialogal é utilizada no tratamento da sintaxe, conteúdo que se segue ao 

estudo das três formas verbais em inglês (FREITAS, 1820 p. 59): 

 

Entraremos agora na Indagação de conhecer esta ordem e variedades de palavras, [...] 

sem sabermos os seus nomes ou significações, nem a razão porque huma vem depois da 

outra, com propriedade e justeza./ Por tanto, principiaremos a diffinir as Partes da 

Grammatica, indaque Ingleza, unida com a Portugueza, em geral, com perguntas pelo 

Mestre, e respostas pelo Discipulo: do modo seguinte.  

 

 Dentro então dessa estrutura dialogal, Freitas aborda as classes gramaticais aproveitando 

para fazer uma revisão de todo o conteúdo que foi trabalhando antes de forma descritiva, 

aprofundando os temas. por exemplo, em relação à apresentação dos pronomes no compêndio, é 

interessante observar o uso da forma arcaica thou da segunda pessoa do singular que mesmo à 

época da publicação da obra já não era usada na língua oral (FREITAS, 1820, p. 66): 

 

Que as Pessoas do Singular são 1 I, 2 Thou, 3 He or she; as do plural: 1 We, 2 ye or you 

3 They./ Hé necessário observar, que a 2ª pessoa do singular deve sempre terminar com 

as letras est; e a 3ª pessoa, com es, ou com eth, fallando de Deos, ou cousas divinas; o 

que hé muito commun na Escriptura Sagrada. 

 

Tal fato sugere a preocupação em familiarizar o estudante a textos poéticos ou religiosos 

no intuito de ampliar o conhecimento mais erudito do idioma. 

 Após rever o conteúdo acerca das classes de palavras, Freitas aprofunda o assunto 

discorrendo sobre o particípio e o advérbio ainda por meio de diálogos entre o mestre e o 

discípulo. Nota-se aqui, mais uma vez, a influência da gramática latina na descrição dos termos 

da língua inglesa, uma vez que o autor apresenta o particípio como uma classe gramatical à parte, 
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enquanto os gramáticos racionalistas da época já haviam entendido o particípio ou como verbo ou 

como adjetivo.  

A seguir, as outras classes de palavras são abordadas, conjunções, preposições e 

interjeições, completando o estudo de todas as partes da que compõe a estrutura frasal do inglês.  

 Terminado o assunto das partes da gramática, Freitas retoma o esquema dialogal para 

apresentar exercícios aos quais ele chamou de lições, provavelmente com o intuito de não 

somente revisar todo o conteúdo, mas também facilitar ao aluno a fixação das estruturas 

apresentadas.  

Dessa forma, nas primeiras duas lições são apresentados pequenos períodos em inglês, 

de cunho ético e religioso, seguidos de suas respectivas traduções e atividades de classificação 

dos termos das orações. Nas três lições restantes são apresentados apenas textos um pouco 

maiores, e as traduções interlineares, caracterizando um ensino de língua estrangeira pautado no 

método gramática – tradução direcionado para a o desenvolvimento moral, ético e espiritual do 

estudante. 

 Em seguida ao trabalho com os textos nas cinco lições, Freitas volta a tratar do ensino de 

léxico, coordenado com a pronúncia e a tradução de uma extensa lista de vocábulos. O estudo da 

acentuação tônica tem destaque nessa parte e muito provavelmente é a razão pela qual as palavras 

não estão distribuídas em grupos de acordo com o campo semântico ao qual pertencem, mas sim 

em relação aos distintos aspectos prosódicos.  

Assim, há palavras que pertencem a um grupo sob a denominação “As palavras de huma 

syllaba (devemos repetir,) tem o mesmo som da letra vogal, como se fosse na Lingua 

Portugueza” (FREITAS, 1820, p. 73), outras que se organizam em torno do grupo das “Palavras 

de duas syllabas, com a pancada de voz na segunda” ( FREITAS, 1820, p. 73) e ainda, “Palavras 

de três syllabas, com a força da voz na terceira ou ultima syllaba” (FREITAS, 1820, p. 77) ou 

“Palavras de quatro syllabas, com accento na terceira” (FREITAS, 1820, p.81), para citar alguns 

exemplos. Cumpre mencionar os três diferentes termos metalinguísticos escolhidos pelo autor 

para designar o que nas gramáticas de hoje denomina-se sílaba tônica: pancada de voz, força da 

voz e acento, respectivamente nos três exemplos retirados do compêndio, acima mencionados. 

Outros critérios, porém, foram considerados na organização da listagem de palavras, 

evidenciando a preocupação do autor com o desenvolvimento da habilidade oral do estudante, 

sobretudo com a forma correta de pronunciação. Freitas destaca a pronúncia comum das 
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terminações de certos nomes, substantivos e adjetivos, como por exemplo, os finais em tion, 

tious, tial, que têm o som de x em português. 

As diferentes pronúncias das letras a, e e i em inglês devido a não correspondência com 

os sons em português também foram mencionadas, muito provavelmente por serem de difícil 

assimilação para o falante estrangeiro. Da mesma forma, Freitas recomenda atenção para as 

regras que se aplicam a outros sons, já estudadas anteriormente no compêndio, na parte do 

Alfabeto, assim como orienta os estudantes, sobretudo os principiantes, a estarem atentos aos 

ditongos e tritongos. 

Em seguida, talvez a título de exercício de fixação, são apresentadas frases em inglês e 

suas respectivas traduções. Como são frases soltas, fora de um contexto determinado, é provável 

que figurem apenas como exercício de tradução entre um e outro estudo de pronúncia, o que, por 

sua vez, pode ser considerado mais uma evidência de que o compêndio foi concebido como 

material de auxílio ao professor em sala de aula.  

Os dois outros textos apresentados ao final da exposição da listagem de palavras que 

trabalha acentuação tônica parecem confirmar que a tese de a gramática é   um material de apoio. 

Atendendo à proposta de um ensino direcionado à formação moral e ética do indivíduo, 

condizente com os princípios pedagógicos da época, os textos levantam questões de cunho ético 

como desonestidade e desobediência, para as quais há soluções que apontam para os benefícios 

alcançados por aqueles que se corrigem e seguem o caminho do bem. 

Entretanto, diferentemente do estilo observado em outras partes da obra, os textos estão 

em português, aparentemente sem correlação específica com as questões de pronúncia tratadas 

anteriormente., o que nos leva à suposição de que, embora não haja proposta explícita, muito 

provavelmente se tratavam de textos para serem vertidos para o inglês em momento oportuno 

escolhido pelo professor.   

Apesar da sua  evidente preocupação com as questões sobre  prosódia, Freitas parece ter 

incorrido em um erro na descrição de um determinado grupo de vocábulos, a qual determinaria 

uma listagem de palavras de quatro sílabas que seriam pronunciadas em três sílabas: “As palavras 

seguintes, posto que tenham quatro syllabas, são pronunciadas em tres;” (FREITAS, 1820, p. 79). 

Ocorre que todas os vocábulos pertencentes a esse grupo são trissílabos, sugerindo que pode ter 

havido, nesse caso, desconsideração do aspecto fonético   que determina a divisão silábica das 

palavras em inglês. 
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A título de informação subsidiária, Freitas organiza uma lista dos de números cardinais e 

suas representações gráficas, palavras e algarismos, arábicos e romanos e suas respectivas 

traduções, como ocorre ao longo de toda a obra. Interessante observar que o termo usado no 

compêndio para designar algarismo é figura, possivelmente por influência da tradução literal do 

termo figure, que em inglês está associado à ideia de algarismo no âmbito da aritmética.  

Nesse contexto, o autor chama a atenção do leitor para um aspecto peculiar da língua 

inglesa no tocante ao conceito relativo à quantidade de vezes em que uma determinada ação 

ocorre. No idioma estudado, o advérbio once expressa a ideia uma vez, que em português é dada 

por um sintagma nominal constituído pelo determinante uma somado ao substantivo vez, da 

mesma forma que a palavra twice corresponde ao sentido de duas vezes.  

A preocupação em esclarecer um detalhe da língua passível de confundir o aluno em sua 

compreensão denota o objetivo do professor em elaborar um manual de ensino que facilitasse o 

estudante o aprendizado da língua estrangeira. Reforçando o estudo dessa particularidade, o autor 

apresenta uma lista de frases e suas respectivas traduções. Vale dizer que são frases soltas e 

descontextualizadas, o que reforça a ideia de que nesse ponto do manual é maior a preocupação 

com a memorização de regras e aquisição de vocabulário do que com o aspecto conversacional 

do aprendizado de inglês.  

Na sequência, mais frases soltas são apresentadas no que parece ser a continuação de 

exercícios de fixação da linguagem pelo método tradicional de gramática e tradução, tendo em 

vista a tradução que acompanha cada uma delas. Sempre atento às especificidades da língua 

inglesa, o autor faz observações acerca do uso do particípio presente em inglês em seguida a uma 

frase na qual essa forma aparece: “A good education is a great blessing. / Boa educação hé huma 

grande felicidade” (FREITAS, 1820, p. 83).  

Freitas comenta o fato de o particípio de presente em inglês sempre terminarem em -ing 

e que estes exercem muitas vezes a função de substantivo na frase, aprofundando, portanto, o 

estudo da língua, uma vez que esse fato não havia sido explicitado quando da apresentação dos 

verbos e suas conjugações. É nesse ponto da sua obra que ele desvincula o aspecto verbal do 

particípio de presente para introduzir seu aspecto nominal, distinção essa que, a despeito de 

traduzir a influência da gramática do Latim no ensino de línguas, é discutida nos modernos 

materiais de ensino de inglês.  
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No inglês, os termos terminados em -ing que exercem função substantiva ou adjetiva em 

uma determinada sentença são denominados de formas de gerúndio, enquanto aqueles que 

carregam o aspecto modal e temporal de uma dada ação encontram-se na categoria de formas de 

particípio presente. O particípio passado, caracterizado pelas formas terminadas em -ed também 

figura nessa discussão. No entanto, conforme aprendemos com Crystal (2000), estes termos 

presente e passado estão sendo cada vez menos usados em virtude de suas associações latinas de 

tempo que não se aplicam a certos enunciados, como por exemplos, sentenças passivas (I shall be 

kicked não se refere ao passado). Assim, para evitar uma terminologia que que pode gerar 

problemas, usa-se agora mais frequentemente forma -ing e forma -ed/em. (CRYSTAL, 2000, p. 

198). 

Ainda sobre as frases soltas que se seguem à apresentação dos números, organizadas sob 

o título “Sentenças, ou períodos”, é importante observar mais uma vez o traço característico dos 

compêndios de ensino de línguas no século XIX: ao lado prática linguística em si, ao discípulo 

são apresentados direcionamentos de boa  conduta moral e formação de caráter aplicado aos 

estudos e desenvolvimento intelectual os quais, no contexto pedagógico da época, poderiam ser 

assimilados à medida que os estudos e a prática linguística em si fossem se desenvolvendo. 

Obedecendo a sua estratégia de apresentação intercalada de assuntos, Freitas chama 

atenção agora para um fato da sintaxe do inglês que não existe no português, relacionado ao valor 

semântico específico da preposição acrescidas ao verbo, ao adjetivo, particípio e substantivos. A 

título de exemplificação, oferece uma lista de termos da oração em inglês cujas traduções 

esclarecem ao leitor acerca dos diferentes sentidos associados aos conjuntos formados pelas 

palavras e preposições. 

A seguir, o gramático retoma a técnica dialogal em que o mestre faz perguntas e o 

discípulo responde. No diálogo intitulado “Sobre Geografia”, são tratados de forma bastante 

extensa conhecimentos relacionados a essa disciplina, sendo que chama atenção o fato de que 

somente as perguntas do mestre são elaboradas em inglês e vertidas para o português, enquanto 

as respostas do aluno aparecem apenas em português, diferentemente do que ocorre nos diálogos 

apresentados anteriormente.  

A razão de peculiar apresentação pode estar na intenção do autor em ressaltar o aspecto 

da compreensão textual ou talvez no fato de sua maior preocupação a educação da mocidade do 
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que com a questão linguística, considerando-se que parece não ter havido interesse em solidificar 

o idioma através da tradução das respostas dadas. 

Os diálogos apresentados ao longo das oito páginas seguintes encaixam-se dentro da 

mesma temática e são estruturados da mesma forma. Abordam assuntos mais específicos sobre os 

diferentes continentes_ Europa, Ásia, África e as Américas_ e a relação de países, reinos e 

estados, suas características geopolíticas e econômicas. 

Terminado o trabalho com os diálogos sobre Geografia, Freitas apresenta novamente 

lista de vocábulos divididos de acordo com o campo semântico, não sem deixar transparecer de 

maneira explícita sua preocupação com o falar em inglês: “Para uso da conversação, e applicação 

do tempo, usamos de horas, dias, semanas, e mezes, e também anos: portanto hé necessário saber 

sobre seus nomes.”(FREITAS, 1820, p. 96).  

Como exemplo de aplicação do vocabulário apresentado, o autor divulgou uma listagem 

de frases contendo preceitos morais a serem seguidos sob o título “Divisão do tempo e horas em 

que os meninos devem empregar os seus dias com proveito.” (FREITAS, 1820, p. 97). 

Diferentemente dos diálogos anteriores, todas as frases aqui são traduzidas para o inglês e se 

constituem em orientações comportamentais a serem seguidas, com a inclusão de horários em 

que as atividades deveriam ser realizadas. As atividades referem-se à rotina que deveria ser 

seguida por um jovem aprendiz no desenvolvimento de bons hábitos de estudo e conduta moral 

adequada.  

Interessante a esse respeito observar que no rol dessas atividades encontram-se 

referências sobre a prática da educacional em voga na época, para o aprendizado de uma língua 

estrangeira: memorização das lições e repetição atenta à correta pronunciação dos vocábulos: 

“Das dez horas, onze, até as doze, (meio-dia) deve estar bem atentos, com seu Mestre ou sem ele, 

para apprenderem, para lerem bem corrente, e poderem repetir de cor tudo o que lhes foi 

recomendado”(FREITAS, 1820, p. 97). 

Muito provavelmente no intuito de completar a lista de vocabulário sobre dias da 

semana e meses do ano trabalhada antes das frases de recomendações aos estudantes, Freitas 

apresenta uma lista dos números ordinais seguidos de respectivas traduções e abreviação, 

composta do algarismo e as letras finais da palavra que designa o número em sua forma ordinal. 

Trabalhando aqui o léxico em conjunto com a pronúncia ele faz uma pequena observação quanto 
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à tonicidade dos finais em th: “Os números ordinais. / Os finaes em th devem ser brandos”. 

(FREITAS, 1820, p. 98). 

Voltando à estrutura dialogal o compêndio apresenta agora uma seção chamada 

“Sentenças Moraes” contendo vinte e quatro frases, uma para cada letra do alfabeto, cada qual 

iniciando-se por palavras cujas letras iniciais são as letras do alfabeto que as apontam, todas 

devidamente traduzidas para o português.  

O autor finaliza o conteúdo do manual Compêndio da gramática inglesa e portuguesa  

publicando poemas em inglês de cunho moral e religioso, o que demonstra, ainda mais uma vez,  

o seu apreço à formação do caráter do estudante  e a sua preocupação com formação leitora e 

erudita do aprendiz, em consonância com o espírito das Luzes que começa a crescer em nosso 

país à época da publicação da obra. 

Conforme mencionado, a organização da obra de Freitas se dá em torno de uma 

apresentação de conteúdos de natureza não linear, primando pela variedade de assuntos que não 

são esgotados de uma só vez, cada uma em seu espaço, mas que se intercalam e são retomados 

em momentos posteriores, ora em forma de revisão, ora em forma de aprofundamento do tema .  

A esse respeito, algumas considerações foram feitas, como por exemplo a de que essa 

estratégia apontaria para o fato de o compêndio ter sido elaborado o uso do professor em sala de 

aula. Outra possibilidade seria a de que a distribuição do conteúdo gramatical assim feita estaria 

atendendo à proposta pedagógica do período no tocante a propiciar ao aluno uma experiência de 

aprendizagem menos árdua e enfadonha. Nesse sentido, as palavras finais do autor nos levam a 

crer ser esse último um dos objetivos do seu trabalho (FREITAS, 1820, p. 102):  

 

Apprendesseis vós, amados Discípulos, o que contém este Compendio...deixai 

que censurem o bom ou mau arranjamento do seu plano: pois cuidei de entreter-

vos o mais que pude em variedade, sem querer fatigar muito vossa memoria.  
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5.2 A Arte Inglesa de Guilherme Paulo Tillbury 

 Tratemos, agora, dos principais aspectos da Arte inglesa, de Guilherme Paulo Tillbury. 

 

                Figura 3: Capa da obra Arte Inglesa 

                   Fonte: TILLBBURY, 1827 

 

5.2 1 Prefácio: sinopse e propósitos do autor 

 Em Arte inglesa, Tillbury apresenta sua obra em forma de dedicatória ao Ilustríssimo Sr. 

José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, reverenciando seus igualmente ilustres cargos no 

Governo Imperial: membro do Conselho de Sua Majestade Imperial, Inspetor Geral dos 

Estabelecimentos Literários, Oficial da Imperial Ordem do Cruzeiro, Comendador da Ordem de 

Cristo, Desembargador do Paço, Deputado do Supremo Tribunal do Comércio, Membro da 

Câmara dos Senadores, e  Membro da Sociedade Filosófica de Filadélfia.  

Nessa apresentação, o autor expressa seu desejo de que o pequeno manual de ensino de 

inglês seja bem aceito pelo nobre conselheiro de Sua Majestade, ressaltando seu cuidado pela 

instrução da mocidade e valorização da literatura Britânica. Em respeito a esse último aspecto, 
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destaca a relevância da divulgação da cultura Inglesa, não apenas pela primazia comercial da qual 

a Inglaterra gozava nos Estados mais civilizados, mas principalmente pela superioridade das 

obras de Ciências Morais e da sólida Política em que a verdadeira liberdade Social se 

diferenciava do então considerado liberalismo desenfreado do século.  

Ao concluir a dedicatória, o professor Imperial assina o texto como o atento vereador de 

V. Sa. o Visconde de Cairu, e novamente acende suas qualidades, exortando-o a continuar a ser 

para o povo o exemplo de fidelidade religiosa e política.  

No prefácio do manual de ensino de inglês, Tillbury destaca a importância do ensino da 

língua inglesa em nosso país. Em primeiro lugar, o professor aponta a sua utilidade para o 

negociante em face das relações comerciais entre o Brasil e a Inglaterra, referindo-se aos ingleses 

como os “freguezes principaes do Brasil” (TILLBURY, 1827, p. ii).  

Em seguida, menciona a relevância do conhecimento da língua inglesa para o homem 

público à medida em que a Inglaterra conservasse sua superioridade marítima. Também os 

filósofos moralistas e homens facultativos poderiam desses estudos se beneficiarem, enquanto os 

teólogos poderiam encontrar nas obras de pensadores como Leland, Lardner, ou Paley, os 

melhores argumentos contra ao que o autor chamou de “ímpia Philosophia Franceza” 

(TILLBURY, 1827, p. ii), considerada uma ameaça ao Altar e ao Trono.  

Nesse sentido, ele faz uma observação sobre o fato de que apenas um ou dois 

revolucionários “ que tem tanto perturbado e atrasado a felicidade do Brasil” (TILLBURY, 1827, 

p. ii) não sabiam o idioma inglês, enquanto que todos os outros eram partidários dos autores 

franceses, os quais por sua vez não eram considerados os “bons Authores” ((TILLBURY,1827, p. 

ii) mas sim os que, infelizmente, na visão do professor, estavam se popularizando no país.  

 A esse respeito, Tillbury menciona um comentário feito por um Marquês, conhecido por 

sua erudição e considerado um dos “seus”, diante da fala de um pai que se orgulhava do 

progresso do filho em seus estudos de francês. O nobre erudito teria alertado a esse pai contra a 

possível rebeldia causada pela “contaminação” das ideias revolucionárias francesas.  

 Contudo, o autor faz uma ressalva e propõe não que se deixe de estudar o francês, mas 

que se atribua a importância necessária aos estudos de inglês em igual medida, se não um pouco 

ainda mais do que aos estudos de francês.  

No que se refere a estrutura do manual de ensino em si, o estudioso descreve Arte 

Inglesa como uma cópia da apostila distribuía aos seus discípulos, assim como já havia feito com 
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a Arte franceza, que agora imprimia para o seu uso e maior comodidade. Ele se declara um 

inimigo de gramáticas volumosas para principiantes, embora recomende para quem as 

desejassem as duas melhores que ele conhecia: a de Louis-Pierre Siret (1745-1797), já traduzida 

em português, e a de William Cobbett (1763-1835)26, em francês. 

Tillbury prossegue descrevendo o que ele considerava constituírem os dois tipos de 

professores de língua estrangeira. Em sua visão, os que sabem a língua pela prática somente 

necessitariam de uma gramática rica em detalhes de definições para que pudessem explicá-las aos 

alunos; já aqueles que a conhecem gramaticalmente poderiam trabalhar com qualquer gramática. 

Por fim, o autor adverte para possíveis omissões em sua obra, bem como erros nas regras 

de pronúncia que não escapariam aos olhos de um professor Irlandês ou Escocês. Mesmo assim, 

tal como está, ele a oferece à Mocidade Brasileira com esperanças de que seja útil em seus 

estudos de uma língua que considera tão rica e interessante.  

A leitura do prefácio da obra Arte inglesa revela a preocupação do autor com a 

simplificação do ensino de Línguas Vivas a um número reduzido de regras gramaticais. Tillbury 

atesta seu repúdio por normas complexas ao alegar ser “inimigo declarado de Grammaticas 

volumosas para principiantes”, recomendando, entretanto, como já aqui afirmado, as gramáticas 

de Siret (escrita em inglês) e Cobbet (escrita em francês)27 para aqueles que desejassem maior 

aprofundamento nos estudos da língua. 

Em seus estudos sobre o processo de institucionalização do ensino de Inglês no Brasil, 

Oliveira (2006, p. 81) relacionou o modo pelo qual as gramáticas de Língua Inglesa foram 

simplificadas no século XVIII à publicação do Alvará de 1759, assinado pelo então Conde de 

Oeiras. O Marquês de Pombal, como mais tarde ficou conhecido, reprovou a utilização de 

gramáticas complexas e escritas em latim, indicando a publicação de compêndios claros e 

sintéticos, que destacassem a língua Portuguesa e suas belezas. As diretrizes de Pombal se 

fizeram presentes durante todo o século XVIII e ainda parte do XIX, refletidas nas ações de D 

 
26 Provavelmente, o Le maitre anglais, publicado por Cobbett em 1801. 
27 Nicolas Dufief (1811, apud OLIVEIRA, 2006, p.88) afirmou ter recebido grandes influências de Siret e Cobbett, 

proeminentes gramáticos do século XVIII, aos quais o estudioso atribuiu todo o conhecimento da língua inglesa 

adquirido na época. Segundo Oliveira (2006), a gramática inglesa escrita em francês mais popular na Europa 

setecentista foi a Élémens de la langue angloise, ou méthode pratique pour appendre facilement  cette langue, escrita 

por Siret (1773), tendo alcançado dezoito edições até 1800: “Louis Pierre Siret (1745-1797), sobre quem, 

infelizmente, se sabe muito pouco, escreveu mais dois Compêndios, Éléments de la langue italienne (1797) e uma 

Grammaire portugaise (1798), sendo um autor muito citado tanto na literatura pedagógica quanto na legislação e nos 

compêndios brasileiros do século XIX” (Oliveira, 2006, p. 88). 
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João VI, declaradas na Decisão n.29, de 14 de julho de 1809, ao oficializar o ensino de Inglês em 

terras brasileiras. Com base nas ideias contidas na legislação pombalina, o documento, entre 

outras determinações, orientava os professores de Inglês a ditar (BRASIL, 1891, p. 29): 

  

suas lições pela Grammatica que for mais bem conceituada emquanto não formalisarem 

uma de sua composição; habilitando os discipulos na pronunciação das expressões, e das 

vozes das respectivas linguas, adestrando-os em bem fallar e escrever, servindo-se dos 

melhores modelos do seculo de Luiz XIV. e fazendo que nas traducções dos logares28, 

conheçam o genio, e idiotismo da lingua, e as bellezas e elegancia della, e do estylo e 

gosto mais apurado e seguido. Na escolha destes livros, se preferirão os da mais perfeita 

e exacta moral; e para a comparação com a língua patria  se escolherão os autores 

classicos do seculo de quinhentos que melhor reputação teem entre os literatos.  

 

Observamos, portanto, uma orientação para um ensino de Inglês centrado na imitação, 

porém não apenas na cópia de frases, mas especialmente de modelos clássicos tidos como de 

perfeita moral. Entretanto, segundo Oliveira (2006, p. 84), grande parte das gramáticas 

publicadas nos setecentos em Portugal e no Brasil não obedeciam a orientação de copiar os 

modelos do século de Luiz XIV, dando preferência a ilustração das lições com “diálogos 

familiares”29, “letras de câmbio” ou “correspondências comerciais”. 

Já no período joanino, o primeiro professor da Cadeira Pública de Língua Inglesa da 

corte, divergindo da Decisão n.º 29, não publicou uma gramática de sua autoria.  Provavelmente 

esse professor tenha utilizado os manuais do norte-americano Lindley Murrey (1745-1826), por 

ser falante nativo do Inglês, além de a English Grammar, publicada por Murray em 1795, ter 

sido, de acordo com Oliveira (2006), uma das gramáticas mais reeditadas na Grã-Bretanha e nos 

Estados Unidos. Uma segunda possibilidade seria a adoção da Gramática anglo-lusitânica & 

lusitano-ânglica, publicada em 1759 por J. Castro. Há uma cópia dessa obra na Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, o que evidencia a presença desse compêndio no Brasil. 

 No que diz respeito à elaboração de manuais de ensino, é relevante observar que os 

autores franceses exerceram influência em todo o mundo ocidental durante os séculos XVIII e 

XIX. A riqueza em formas e estéticas herdadas pelos padrões gregos e latinos conferiu à 

Literatura Francesa o papel de modelo para todo o Ocidente durante processo de formação das 

 
28 “logares” no sentido de trechos de determinados livros.(N.A.) 
29 Segundo Howatt (1998), a primeira alusão à expressão “diálogos familiares” encontra-se no prefácio do segundo 

livro do francês Jaques Bellot, Familiar Dialogues (1586), onde o autor propõe a inclusão de diálogos que 

representassem conversas do dia-a-dia nos compêndios de língua estrangeira, especialmente com o intuito de ajudar 

àqueles leitores que moram no exterior e estão em constante contato com conversas corriqueiras. Dali em diante esse 

tema se tornou frequente em compêndios de línguas, sejam elas maternas ou estrangeiras. 
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literaturas nacionais e de constituição dos primeiros textos a serem utilizados em contexto 

escolar. Espelhando esse cenário, a Decisão n.º 29 de 1809 recomenda aos primeiros professores 

de inglês e francês nomeados escreverem compêndios baseados nos clássicos do século de Luiz 

XIV. 

Conforme mencionado anteriormente, não coube ao primeiro professor de Língua 

Inglesa do Império, nomeado ainda em 1809, o padre John (João) Joyce, a elaboração de uma 

gramática a ser utilizada em suas aulas. Essa tarefa foi concluída apenas no ano de 1827, quando 

o Padre Guilherme Paulo Tillbury, nomeado em 1823, publicou a Arte Inglesa, oferecida a José 

da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu (1756-1835).30  

Personalidade de grande influência política no Primeiro Reinado, o Visconde ocupou 

várias funções públicas, entre elas  a de membro da Junta Diretora da Impressão Régia, à qual 

somou o cargo de censor Régio (Vainfas, 2008, p. 429). Teve seu nome citado na dedicatória da 

obra de Tillbury, não somente pelo seu “notório e oficial zelo” com a instrução da mocidade, mas 

também pelo seu apreço da Literatura Britânica (TILLBURY, 1827, p.ii). A dedicatória não deixa 

nenhuma dúvida quanto ao apreço e admiração de Tillbury pelo Visconde, que chega a assinar a 

nota auto intitulando-se um venerador de Cairu.  

Não obstante, a exaltação às qualidades do nobre homem público deixa transparecer 

também a necessidade de que os autores brasileiros tinham de abrir caminhos para a impressão de 

suas obras. Dentro daquele contexto, em que a impressão de obras literárias ou manuais de ensino 

dependiam da aprovação da Imprensa Régia, única Tipografia no país até 1930, era prática 

comum por parte dos autores tecer elogios e proferir agradecimentos em dedicatórias de suas 

obras a personalidades que poderiam, de alguma forma, viabilizar a reprodução de seus textos. 

 Outro aspecto de forte relevância que se pode observar no prólogo da obra Arte Inglesa e 

que ainda traz resquícios das defendidas pelo Marquês de Pombal é a preocupação com a 

simplificação do ensino das línguas vivas a um número reduzido de regras gramaticais. Tillbury 

não acreditava na eficácia de gramáticas complexas e longas, defendendo a concisão de sua obra, 

dado que para o professor que é bom conhecedor da língua, qualquer gramática é útil, 

principalmente as menores. Entretanto para aqueles que não dominam tão bem o idioma, seria 

necessário “huma Grammatica em Folio, com todas as miudezas e Definições, e Conjugações 

 
30 É possível inferir, com tal dedicatória, que Cairu desempenhou o papel de mecenas, mandando publicar as obras 

de seus protegidos. Nesse caso, tal proteção parece ter propiciado ao Visconde a nomeação para Cadeira de Língua 

Inglesa.(N.A.) 
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repetidas et. Etc. Etc; as quais elles por si sós não sabem explicar ao estudante” (TILLBURY, 

1827, p. ii). 

Ao mencionar as obras de Siret, Cobbet e Walter, Tillbury mostrou ser possuidor de um 

grande conhecimento de gramáticas, ideia corroborada pela publicação de sua obra Breve 

Explicação sobre a Grammatica no Rio de Janeiro em 1823. Essa pode ter sido a razão pela qual 

o autor parecia se sentir confortável em tecer comparações entre o Português e o Inglês de forma 

constante na sua Arte Inglesa.  

Em seu prólogo, Tillbury traça um panorama geral sobre a posição ocupada pelo inglês 

no início do século XIX, exaltando sua utilização no combate à soberania da Língua Francesa na 

época. O gramático destaca a superioridade do Inglês em função dos padrões alcançados pela 

Inglaterra no tocante às valiosas obras de Sciencias Moraes e de Política, “em que se aprende a 

distinguir entre a verdadeira liberdade Social, e o desenfreado liberalismo do Seculo” e ao fato de 

que  

 

ao Philosopho Moralista e aos homens Facultativos ella [a Língua Inglesa] offerece 

Thesouros preciosissimos; e o Theologo mesmo, nas obras de hum Leland, de um 

Lardner e de hum Paley achará argumentos irrefráveis, e os melhores antitodos contra a 

ímpia Philosophia Franceza, que já entre nós tem ameaçado ao Altar e ao Throno 

(Tillbury, 1827, p. ii, iv). 

 

 No Brasil oitocentista, a aquisição de idiomas estava relacionada ao seu caráter 

instrumental, ou seja, o ensino de línguas estava totalmente vinculado a sua funcionalidade, à 

concretização de objetivos estipulados. No prefácio de a Arte Inglesa, Tillbury aponta que sua 

obra, além de estar comprometida com a instrução dos jovens e a divulgação da Literatura 

Britânica, preocupa-se com a preparação de alunos para algumas profissões, como a do comércio, 

“ em que a Nação Ingleza tem indisputavel primazia” ( TILLBURY, 1827, p. ii), a política, a 

filosofia moral e a teologia.  

Além disso, sendo um grande defensor das belezas da Língua Inglesa, oferece sua obra 

como “antídoto” contra a filosofia francesa em sua grande influência no mundo ocidental. Nesse 

sentido, ressalta a importância de sua obra na medida em que os autores ingleses se apresentariam 

como um contraponto à Filosofia francesa, “que já entre nós tem ameaçado ao Altar e ao Throno” 

(TILLBURY, 1827:iv). 

Entretanto, Tillbury, em tom politicamente conciliador, justifica seu receio 

argumentando que os autores franceses lidos naquele período não eram os mais conceituados 
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autores franceses da época e que portanto, não se tratava de condenar o estudo da língua francesa 

e sim de ressaltar a importância da língua inglesa e o que ela poderia enriquecer a formação da 

mocidade. 

 Subjacente à preocupação do professor em alertar o leitor sobre o perigo que a filosofia 

francesa representava para a sociedade da época, percebemos o seu interesse em elevar o status 

da Língua Inglesa e em defender sua profissão.  

Nesse aspecto, Tillbury parece ter sido movido por um sentimento de defesa da 

profissão de professor de inglês na sua Arte Inglesa, buscando assegurar esse campo de trabalho 

ao tentar conquistar o mesmo espaço de valor que o francês já havia dominado.   Tillbury declara 

na folha de rosto de Arte Inglesa sua atividade como “Mestre de Inglez de S. I. D. Pedro 

Primeiro; de S. M. F. D. Maria Segunda, das SS. PP. Imperiaes e Profesor Regio Jubilado” 

(TILBURY, 1827, p. ii). 

No século XIX, a língua francesa era reconhecidamente a língua universal da cultura e 

do conhecimento, fato que dispensava maiores explicações e justificativas para o ensino deste 

idioma. O inglês, entretanto, apesar de ter comprovada sua utilidade comercial, não desfrutava do 

mesmo status do francês, ainda disputando por maior espaço no panorama educacional 

oitocentista. 

Percebe-se que é grande a preocupação de Tillbury quanto à disseminação de costumes e 

valores e a excessiva idolatria do francês. Além de valorizar o inglês e se opor ao crescente 

domínio da língua francesa, o padre argumenta que nem mesmo os autores franceses lidos eram 

os grandes escritores da época, insinuando ser esse apego à língua francesa deveras 

desproporcional. O professor acrescenta que maior equilíbrio poderia ser encontrado quando 

houvesse maior interesse dos brasileiros nos estudos de inglês. 

Nesse contexto, o estreitamento das relações comerciais entre Inglaterra e Portugal, 

quando da transferência da corte para o Brasil, ocasionou maior interesse do poder legislativo em 

desmerecer tudo o que estivesse associado à França, o que constituiu-se em uma das grandes 

contradições enfrentadas por nosso país nas primeiras décadas do século XIX. Afinal, como 

eliminar as influências e as ligações com um país que emergia como referência nos estudos, 

justamente em um momento premente de busca por bons modelos a serem seguidos para o 

fortalecimento do Império? 
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A publicação do compêndio de ensino de inglês, Arte Inglesa, por Guilherme Tillbury 

(1784-1863) evidência o empenho do autor em valorizar o ensino de  Inglês em meio a um 

grande crescimento da Língua Francesa no Brasil.  

Em obstinada defesa das questões inglesas, oferecia sua obra como um “antídoto” contra 

a filosofia francesa que a seu ver deveria a todo custo ser combatida em sua hegemonia cultural: 

“se, como dizem, a França e a Inglaterra são os dois olhos da Europa, para que contentar-se em 

ver por hum delles só? Ou quando assim se fizer, escolha-se ao menos aquelle que contenha a 

vista mais comprida” (TILLBURY, 1827, p. ii). 

 

5.2.2 Análise do conteúdo da obra 

Publicada em 1827, Arte Inglesa é um compêndio simples, com poucas regras e sem os 

excessos e as complexidades encontradas nas grandes publicações do século XIX. Observamos, 

portanto, que Tillbury seguiu as orientações de D. João VI no que tange à recomendação para que 

os professores régios elaborassem seus próprios manuais de ensino que deveriam primar pela 

simplificação de regras (BRASIL, 1891, p. 29).   

Em que pese o fato de ser uma obra rara, o compêndio foi encontrado na Biblioteca 

Nacional, na seção de obras comuns, estando em estágio avançado de decomposição. Acredito 

que tenha sido a última pesquisadora a folhear suas páginas antes que fosse encaminhada para 

restauração. Por esse motivo e em prol da pesquisa acadêmica, obtive autorização para fotografar 

suas páginas, imagens essas que passaram assim a constituir parte do corpus do presente trabalho. 

Composta de apenas 48 páginas, a Arte inglesa traduz claramente as diretrizes das 

reformas pombalinas da instrução pública relativas à elaboração de materiais didáticos. A obra 

tem como característica principal a concisão e o pequeno número de regras gramaticais, visto 

que, na opinião do autor, a inclusão de um excessivo número de regras desnecessárias traria 

grande prejuízo aos alunos, principalmente os iniciantes. Para Tillbury, as gramáticas compostas 

de maior número de regras deveriam ser deixadas como referência para os mestres que 

precisavam carregar “huma Grammatica em Folio, com todas as miudezas de Definições, e 

Conjugações repetidas etc. Etc. Etc.; as quaes elles por si sós não sabem explicar ao estudante” 

(TILLBURY, 1827, p. ii). Nesse sentido, a ideia de domínio de conhecimento gramatical é 

explicada por Oliveira (2010, p. 140) como sendo “dominar a estrutura e terminologia da 
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Gramática Latina, as quais poderiam ser adaptadas a qualquer Língua”, o que Tillbury 

considerava desnecessário ao jovem estudante do idioma. 

 No que se refere ao conteúdo gramatical, o manual Arte Inglesa foi escrito com o 

propósito de trabalhar bem a pronúncia, cuidando, porém, para   não sobrecarregar o aprendiz 

com inúmeras e complexas regras, na medida em que se trata de um dos aspectos mais difíceis 

para o aluno no aprendizado da língua.  

Ao utilizar somente as regras básicas e mais necessárias de acordo com a sua concepção, 

o professor britânico dispôs os sons das letras e das combinações mais comuns destas lançando 

mão do português sempre que necessário. Ao apresentar o som da letra “b”, por exemplo, o autor 

inicialmente ressaltou ser seu som idêntico ao do português. Em um segundo momento é que 

Tillbury (1827, p. 1) tratou das regras mais comuns, ou seja, do fato de que é mudo no fim das 

palavras, depois da letra M e antes da letra T, como em comb e debt. 

 Em todas as partes do compêndio a comparação com as regras da língua portuguesa se 

faz presente na forma de notas explicativas que contrastam as pronúncias e os usos nas duas 

línguas: português e inglês. O português também é utilizado nas listas de palavras, sejam elas de 

verbos, numerais, advérbios ou adjetivos que se apresentam dispostas em colunas contemplando 

os dois idiomas mencionados. 

 Apesar de bastante reduzida e de conter apenas 48 páginas, a obra trabalha a ortografia, 

prosódia, etimologia e sintaxe de forma concisa e simplificada, com pequeno número de 

explicações e exemplos, atendendo a proposta de não tornar difícil e enfadonho o aprendizado da 

língua inglesa. 

O estudo da fonética em inglês é o primeiro conteúdo abordado por Tillbury em sua Arte 

Inglesa.  Por considerar ser essa a parte mais difícil para o estudante devido ao grande número de 

exceções às regras gerais, o autor justifica a explicação das regras mais necessárias apenas. Para 

aperfeiçoamento e estudo mais aprofundado do assunto, é aconselhada leitura do “Tratado da 

Pronúncia no princípio do Diccionário de Walker” (TILLBURY, 1827, p. 1) 

O alfabeto é apresentado em letras maiúsculas seguidas das respectivas pronúncias 

figuradas em português – ex. “B-bi”. Tillbury explica as regras gerais da pronúncia das 

consoantes, dígrafos e encontros consonantais, sempre fazendo a relação com os fonemas/ regras 

de pronúncia em português; fala igualmente de sílabas tônicas / acento tônico – ou como ele 
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denomina, pancada de voz. Em seguida, oferece exemplos seguidos de tradução para o português, 

prática recorrente ao longo de toda a obra. 

 Aspectos da prosódia são também objeto de atenção  no estudo da língua inglesa tal 

como apresentado no compêndio de 1827. Ao explicar a regras de pronúncia do “g”, por 

exemplo, Tillbury faz referência a um som brando como dje que seria a pronúncia dessa letra 

antes de e, i, y _em língua portuguesa correspondendo a consoante denominada atualmente 

africada [ʤ], e outro duro, que é o mesmo que tem o g antes de a, o, u, que, por sua vez, é o 

mesmo em português, representado pela consoante hoje denominada oclusiva [g].  

 Aprofundando-se uma pouco mais, o autor estabelece uma relação entre a regra de 

pronúncia e a etimologia das palavras : para o g, há duas regras: se a palavra é derivada do grego, 

latim ou francês, o g tem som brando de dje; mas se a palavra vier do Saxon (referência ao Inglês 

Arcaico), então o g soa como se seguido  de a, o, u (som duro).  

Na sequência, o professor explica a pronúncia das consoantes, sempre fazendo paralelo 

com português e oferecendo exemplos seguidos das respectivas traduções. É possível notar nessa 

e em outras seções da obra, a preocupação com o ensino da pronúncia correta e valorização da 

figura do professor no ensino de língua estrangeira. Nesse cenário, tem destaque o estudo de um 

som particular em inglês, representado pelas letras th, que não tem correspondente em português, 

o qual, por esse motivo, segundo Tillbury, só se pode aprender “da boca do Mestre” 

(TILLBURY, 1827, p. 6). 

Encerrada a explicação da pronúncia das consoantes, o ator volta sua atenção para o 

estudo das vogais, explicando que as vogais têm dois sons regulares: o longo e o breve. Nesse 

ponto, mais uma vez, Tillbury demonstra a preocupação com o ensino da pronúncia e 

desenvolvimento da habilidade oral comunicativa, uma vez que no inglês, diferentemente do que 

ocorre no português, as vogais longas têm caráter distintivo em relação às vogais breves. Ou seja, 

o alongamento da vogal é muito importante para a identificação do significado. Para tanto, o 

autor oferece explicações mais detalhadas, ensinando como distinguir uma vogal longa de uma 

curta em função da ortografia dos vocábulos. 

A fonética dos ditongos e tritongos do inglês também tem a atenção de Tillbury, que 

apresenta um quadro demonstrativo no qual na coluna da esquerda estão elencados os ditongos e 

tritongos mais comuns, a pronúncia figurada em português referente a cada um deles na coluna 

central e exemplos em inglês, correspondentes a cada linha, na coluna da direita. Não há tradução 
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dos vocábulos usados como exemplo, o que parece indicar maior foco na pronúncia, ficando a 

aquisição de vocabulário, nesse momento, em segundo plano.   

A respeito dos sons das vogais, ditongos e tritongos em inglês, o autor comenta que se 

trata das pronúncias regulares, pois os irregulares só poderão ser aprendidas pelo uso ou então 

pelo dicionário de Walker (obra externa já mencionada). Entretanto, ele recomenda que o aluno 

deve primeiro aprofundar seus conhecimentos da língua para então depois se aventurar no 

“labirinto das irregularidades da pronuncia da Língua Ingleza” (TILLBURY, 1827, p. 9).  

Finalizando o estudo da fonética, o autor apresenta regras gerais de acentuação dos 

vocábulos, considerando que o domínio da pronúncia das palavras depende do conhecimento dos 

aspectos básicos da prosódia do idioma.  

Sob o título “As declinações e conjugações da Língua Ingleza” (TILLBURY, 1827, p. 

10) Tillbury inicia o estudo da morfologia tomando como base o modelo de descrição gramatical 

latina, na medida em que apresenta o artigo definido, indefinido, os pronomes pessoais, os 

pronomes reflexivos, os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos a partir da 

distribuição da declinação dos casos em Latim.  

Nessa seção do compêndio, o autor apresenta os verbos regulares em suas conjugações 

nos modos Infinito (ou infinitivo como atualmente se denomina), Indicativo, Condicional, 

Imperativo e Subjuntivo. Em cada modo, com exceção do Imperativo e do Condicional, ele 

apresenta os tempos presente, pretérito e futuro por meio de frases simples em inglês, seguidas 

das respectivas traduções. Em seguida ele repete a mesma sequência para as formas negativas, 

interrogativas e interrogativas negativas.  

Interessante observar que no estudo da conjugação dos verbos regulares, Tillbury aponta 

para valor semântico de ameaça ou promessa às formas de futuro do indicativo e do condicional. 

Há também um comentário a respeito do acréscimo de ênfase e o que o autor denominou 

“ternura”, muito provavelmente relacionado à polidez, às frases no modo infinitivo pelo uso da 

partícula “do” antes das formas da segunda pessoa do singular e do plural. Tal observação denota, 

mais uma vez, preocupação com aspecto pragmático e comunicativo da língua, o que não parece 

ter sido prática comum nos compêndios de ensino de inglês da época. 

Cabe ressaltar que embora não tenha destacado o fato de as formas do subjuntivo em 

inglês serem iguais em seus respectivos tempos, Tillbury tem o cuidado em observar que o inglês 

expressa a ideia de futuro no subjuntivo por meio do presente do indicativo, acrescido por uma 
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conjunção. Ex; “Quando elle vier: when he comes”(TILLBURY, 1827, p. 17). Portanto, o 

gramático não se atém somente à tradução das frases e das descrições gramaticais, ele vai mais 

além, oferecendo uma breve análise comparativa entre as duas línguas, chamando atenção para 

um aspecto de inglês que não têm correspondência com o português e que pode, por isso mesmo, 

ser fonte de maiores dificuldades para o estudante. 

Em seguida, Tillbury trata dos verbos auxiliares e defectivos da mesma forma que tratou 

os regulares, apresentando suas conjugações nos diferentes modos e tempos verbais, sempre 

seguidas de suas traduções. 

Os verbos impessoais são apresentados separadamente também, provavelmente pela 

construção peculiar que se faz de maneira distinta e sem correspondência com o português. A 

esse respeito, o autor oferece uma explicação detalhada e comparada de como se se dá em inglês 

a ideia de impessoalidade verbal, em cuja construção o verbo “ser” (to be) é seguido do advérbio 

“there”, e não “haver” (have), como um processo de tradução literal poderia erroneamente 

indicar. Nesse contexto, o autor inclui comentários sobre o uso do pronome “it” que colocado 

antes dos verbos, lhe conferem confere teor impessoal.  

Outras particularidades da língua sem correspondência com o português são trabalhadas 

pelo autor, indicando sua preocupação com o objetivo comunicativo da aprendizagem de uma 

língua estrangeira. 

O mesmo cuidado com a função comunicativa da língua transparece nas explicações e 

exemplos acerca das diferenças de sentido pragmático entre “May “e “Can”. “A diferença entre 

May e Can, he, que o Can, exprime hum poder independente, e absoluto ao Agente; enquanto 

May, exprime hum poder de permissão, ou hum acto ainda duvidoso” (TILLBURY, 1827, p. 29). 

Tillbury finaliza a seção dos verbos apresentando uma extensa lista de verbos irregulares 

e suas três formas, Infinitivo, Pretérito e Particípio passado, contendo as traduções dos verbos em 

sua forma de infinitivo. Na verdade, trata-se de duas listas, uma em que são relacionados os 

verbos que têm a mesma forma para o passado e o particípio, e outra, composta de verbos que 

possuem as formas de pretérito distintas das do particípio. Cabe observar que essa organização do 

conteúdo parece ter tido o intuito de facilitar a memorização das formas verbais, em concordância 

com as propostas metodológicas da época para o ensino de língua estrangeira. 

Outro assunto abordado é o estudo dos numerais cardiais e ordinais. O professor 

apresenta uma lista dos numerais em ordem crescente, sendo que ao lado de cada um encontra-se 
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a sua representação em algarismos, dispensando, portanto, a tradução dos vocábulos para o 

português. 

No que ser refere à nomenclatura, é interessante observar que o autor utiliza a expressão 

“advérbios numeraes” para apresentar vocábulos que em inglês são denominados advérbios, 

como “once”, “twice”  e “thrice”. Aqui registramos novamente a influência da gramática latina, 

uma vez que a classe gramatical “advérbios numeraes” não existe em português e nem no inglês. 

O que ocorre é que ao advérbio “once”, por exemplo, corresponde a locução adverbial “uma vez” 

em português. 

O estudo da sintaxe é apresentado em uma seção separada. O autor faz um resumo sobre 

a relação dos termos da frase em inglês que ele considera “extremamente simples e natural” 

(TILLBURY, 1827, p. 37). Aqui novamente é possível perceber a descrição dos fatos da língua à 

semelhança da gramática latina, na medida em que o autor faz referência às funções sintáticas 

utilizando a nomenclatura dos casos em latim: “no primeiro lugar vem o nominativo; depois, o 

verbo; e logo se segue o caso depois do verbo:..” (TILLBURY, 1827, p. 36)  

O emprego dos artigos em inglês é detalhadamente explicado no compêndio com a 

apresentação bem organizada de regras práticas de uso dos artigos definidos e indefinidos e as 

diferenças de uso no português e no inglês. 

O estudo sobre ao substantivo na frase tem o mesmo tratamento. O autor explica o 

conceito de substantivo de forma concisa, inserido exemplos simples e em português, indicando 

que nesse momento a preocupação com o ensino da gramática é maior do que com o 

desenvolvimento da comunicação em língua estrangeira: “Homem he substantivo comum; Pedro 

he substantivo Proprio” (TILLBURY, 1827, p. 39). Além disso, é possível perceber nessa 

estratégia, traços da filosofia racionalista da gramática geral, segundo a qual existe uma estrutura 

gramatical universal comum a todas as línguas. 

Ao abordar as regras de formação do plural dos substantivos, entretanto, Tillbury atenta 

para as especificidades da língua inglesa, inclusive os plurais irregulares, apresentando uma 

considerável lista de vocábulos que têm formação de plural irregular acompanhados de suas 

respectivas traduções e formas de plural. 

O pensamento gramático do Latim faz-se sentir na forma como Tillbury trata a relação 

entre substantivo e artigo a qual ele denomina declinação, assim como em sua preocupação 

chamar a atenção do aluno para “a diferença que ha entre a preposição do Genitivo, e a do 
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Ablativo” (TILLBERY, 1827, p.41), ainda que a língua inglesa, tal qual a língua portuguesa, não 

expresse relações gramaticais por meio  de flexões . 

Em seguida, Tillbury apresenta as regras do emprego do adjetivo, incluindo as de 

formação dos graus comparativos e superlativos, para os quais destaca os adjetivos irregulares, 

apresentados em formato de lista, sempre seguidos de suas respectivas traduções. 

Dando prosseguimento ao estudo dos adjetivos, e tendo já tratado das modificações na 

forma quando da formação do comparativo e superlativo, o autor passa a tratar do processo de 

derivação e sufixação na formação das palavras inglês. Novamente aqui Tillbury prima pela 

concisão e simplicidade na apresentação das regras, fiel ao seu propósito de tornar menos árduo o 

processo de aprendizagem da língua estrangeira. 

Nesse sentido, ele finaliza a seção apontando para uma peculiaridade do uso dos 

pronomes possessivos em inglês que não ocorre em outras línguas, fato que poderia confundir o 

estudante habituado a estudar por meio da tradução. O autor explica que “a terceira Pessoa dos 

Pronomes Possessivos sempre concorda em gênero e número com o Possuidor, e não como nas 

outras Linguas, com a cousa possuída” (TILLBURY, 1827, p. 43). 

A seguir, Tillbury trata dos verbos em inglês. O autor inicia a apresentação dessa classe 

de palavra pelo estudo do Presente do Infinito, correspondente ao que atualmente é denominado 

Infinitivo. O autor relaciona a preposição “to”, que ele apresenta como a marca do modo verbal, à 

terminação em “r”, desinência do infinitivo em português. Além disso, o autor aponta para a 

correspondência do “to” com a preposição “de” em português em locuções verbais como “I like 

to read”. 

 As especificidades da colocação da marca “to” após o verbo também são apontadas. 

Tillbury observa que o verbo auxiliar “to have” é seguido da marca “to” apenas quando expressa 

a ideia de futuro, sendo nessa circunstância, traduzido pelos verbos “haver” ou “ter” em 

português.  

Ainda a esse respeito, o autor apresenta uma lista de verbos em inglês que não admitem 

a marca “to”. Na sequência, são abordadas as formações do gerúndio e do particípio passado, 

sempre relacionando às formas e usos no português.  

Continuando a descrição dos verbos, Tillbury apresenta os aspectos da formação do 

presente do indicativo, destacando a necessidade de se usar sempre em inglês os pronomes 

pessoais devido à pouca variação na conjugação verbal do inglês. Embora não apresente listas 
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com frases conjugando um determinado verbo em todas as pessoas do discurso, o autor aponta 

para as duas formas do verbo, que ocorriam na segunda pessoa do singular com o acréscimo da 

terminação st, ou est31, e na terceira pessoa do singular, pela adição da adição de s, ou es. 

Em seguida, o autor discorre sobre a formação do passado dos verbos ingleses regulares 

apontando o acréscimo às desinências ed ou d, sem, no entanto, considerar as formas de passado 

irregulares. 

Tillbury mais uma vez utiliza o paralelo entre o português e o inglês para abordar o 

aspecto imperfeito, que em inglês, diferentemente do português, que não é marcado por uma 

determinada forma verbal. Nesse sentido, o autor apresenta exemplos de diferentes construções 

verbais que expressam a ideia de um processo que não tem limites claros, uma ação que se 

prolonga por período impreciso.  

A mesma análise comparativa é feita em relação ao tempo mais que perfeito, que em 

inglês se forma, “como as vezes se forma no Portuguez, com o Verbo ter, Exemplo; eu dançára 

ou tinha dançado, I had danced” (TILLBURY, 1827, p. 46). 

O modo subjuntivo, apesar de ser pouco usado em inglês, como atesta o próprio autor, é 

estudado de forma bem suscinta. O manual apresenta algumas particularidades no uso do 

subjuntivo em inglês, que antes de apresentar formas verbais características veicula a ideia de 

incerteza e vagueza por meio do uso dos verbos modais “may” para o presente e “might” para o 

passado, acrescidos aos verbos principais que se apresentam em sua forma infinitiva. O autor 

também discorre sobre o futuro do subjuntivo que em inglês é construído a partir de formas do 

presente do indicativo.  

Sem no entanto finalizar essa parte com listas de conjugações de verbos no modo 

subjuntivo, o professor passa a explicar a colocação dos pronomes na frase, porém detendo-se 

mais em exemplos de frases no modo em questão, visto que apresentam inversão de colocação 

dos pronomes pessoais que ocorre justamente quando se  deseja conferir um tom hipotético à 

frase: “had I money, se eu tivesse dinheiro; were I his father, se eu fosse seu pai;” (TILLBURY, 

1827, p. 47). 

Ainda em relação ao passado do subjuntivo, o professor explica o uso do modal 

“should”, que se dá em todas as pessoas do discurso, assim como o “would” em suas nuances de 

 
31 Em referência ao pronome de segunda pessoa do singular thou, forma do inglês arcaico ainda usada na época em 

contextos mais formais de cunho literário ou religioso ( N. A.). 
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significado, o que revela a preocupação não apenas com a forma, mas também as relações de 

sentido e pragmática da língua. 

Finalizando o texto de sua gramática, Tillbury ressalta a simplicidade de sua obra é 

recomenda aos estudantes que, após terem acumulado na memória estruturas suficientes que lhes 

permitam traduzir com facilidade o Inglês para o Português, devem aprofundar suas habilidades 

linguísticas copiando, todos os dias, uma página qualquer dos bons autores ingleses. Para esse 

fim, o professor  recomenda aquele que considera o melhor entre autores ingleses: Addison, e 

seus escritos em uma obra chamada “Spectator”. 

 

5.3 O Compêndio da gramática inglesa de Eduardo Grauert 

Passemos, agora, à descrição e análise da gramática de Eduardo Grauert. 

 

Figura 4: Capa da obra Compêndio da Gramática Inglesa 

 

                 Fonte: GRAUERT, 1862 
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5.3.1 Prefácio: sinopse e propósitos do autor 

 Quase nada se sabe sobre Eduardo Grauert (?-1887), além do fato de haver-se 

domiciliado no Rio Grande do Sul, onde trabalhou como gerente de banco, além de professor de 

língua inglesa, e de haver atuado decisivamente no Uruguai à época da criação da Colônia 

Agrícola Santa Teresa. Alemão de nascimento, Grauert solicitou a cidadania brasileira, processo 

que, com efeito, na sessão de 19 de agosto de 1861, entrou em pauta no Parlamento Brasileiro. 

Era doutor em Filosofia pela Universidade de Rostok. Segundo Viera (2013), Grauert era muito 

instruído e conhecia bem a teoria musical. Era casado com uma brasileira, fato que decerto lhe 

facilitou a aquisição da cidadania. Embora fosse conhecido como “a mão direita do Barão de 

Mauá”, Grauert parece ter vivido uma vida de altos e baixos no plano financeiro. Sua atuação no 

ramo imobiliário do Uruguai é relatada por Viera como desastrosa, sobretudo devido a negócios 

malsucedidos no projeto da Colônia de Santa Teresa. 

No prefácio de Compêndio da gramática inglesa, Eduardo Grauert apresenta sua obra 

como uma compilação do que seus anos de experiência como docente julgaram ser o essencial de 

algumas das melhores gramáticas de português-inglês à disposição na segunda metade do sec. 

XIX, época da sua publicação. O autor justifica a obra pelo fato de as gramáticas existentes serem 

insuficientes para os estudantes principiantes devido ao conteúdo, ou extenso, e 

consequentemente difuso, ou ao fato de serem escritas em inglês, razões pelas quais ele as 

considera menos adequadas aos ainda iniciantes nos estudos de língua inglesa.  

 Em seguida, o professor descreve a metodologia empregada na organização do 

compêndio, a qual foi baseada em sua extensa prática de ensino. Todas as regras são dadas da 

forma mais simplificada possível, com o objetivo de facilitar o entendimento do jovem 

principiante. Ele acrescenta que a construção dessas regras teve como referência as melhores 

gramáticas inglesas, como Murrey, Ellwell e outras, das quais também retirou muitos exemplos 

para serem traduzidos e decorados pelos alunos. Os verbos tiveram mais atenção porque, segundo 

o autor, não se pode conhecer a gramática de uma língua qualquer sem o perfeito conhecimento 

do seu sistema verbal. 

 A segunda parte da obra inclui a leitura apropriada também para a versão, marcando o 

acento tônico das palavras para que o estudante possa treinar a leitura em casa, uma vez que não 

há regras suficientes para a acentuação tônica em inglês. Foram introduzidas abreviações com o 
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intuito de poupar espaço e limitar o número de páginas ao máximo para reduzir o preço do livro e 

assim facilitar a sua utilização.  

 O professor justifica a não abordagem da sintaxe no compêndio por julgá-la imprópria 

para quem está iniciando seus estudos em inglês, mas declara que o faria em uma gramática 

completa, que pretendia elaborar para alunos que já tivessem dado os primeiros passos com o 

auxílio do compêndio.  

  Nesse sentido, Grauert deixa a cargo do professor o que deve explicar, ajudar e 

esclarecer, enfatizando a ideia de que o livro não substitui o mestre. 

 Concluindo o prefácio, o autor convida especialistas na matéria a fazerem críticas à sua 

pequena obra, reconhecendo a importância de opiniões abalizadas para qualquer tipo de produção 

textual, acadêmica ou literária. 

A leitura do prefácio do  manual Compêndio da gramática inglesa de Eduardo Grauert 

chama a atenção do leitor para dois aspectos frequentemente observados nesses textos publicados 

no século XIX: o discurso auto elogioso e a desvalorização das obras existentes como 

justificativa para a publicação de mais um livro na área do ensino de línguas. 

O autor exalta sua experiência acadêmica como elemento fundamental na escolha dos 

conteúdos apresentados, uma garantia da qualidade da obra que é apresentada como uma 

compilação do que o gramático considerou as melhores publicações na área naquele período. 

Subjacente ao discurso de valorização da própria obra, podemos perceber uma 

preocupação em apresentar um método simplificado que leve o estudante iniciante ao 

aprendizado sem esforço do essencial da língua que deseja estudar. A desvalorização das 

gramáticas publicadas anteriormente, sobretudo no que diz respeito a sua inadequação aos 

iniciantes, parece ter como objetivo atrair a atenção do leitor, como se o demérito das obras 

alheias contribuísse de forma significativa para a defesa de seu método pessoal.  

A esse respeito, Grauert escolheu não apresentar definições de termos gramaticais por 

julgar que os alunos já estivessem familiarizados com a nomenclatura por meio de seus estudos 

do idioma nacional. Posicionando-se politicamente no contexto de ensino de línguas, o autor 

deixa claro acreditar inapropriado o estudo de uma língua estrangeira para aqueles que ainda não 

dominam o seu próprio idioma com maior profundidade, ideia que parece estar em consonância 

com a crescente valorização da língua vernácula no processo de criação de uma identidade 

nacional no Brasil oitocentista. 
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Embora a conclusão do prefácio aponte para uma postura aberta a críticas por parte do 

gramático, a reprovação aos trabalhos anteriores como justificativa para a publicação deixa 

transparecer a ideia de que a elaboração do manual foi motivada mais por uma necessidade 

premente do que inspiração e vontade próprias. 

 

5.3.2 Análise do conteúdo da obra 

Composto de 62 páginas, o compêndio de ensino de língua inglesa escrito por Eduardo 

Grauert foi publicado no Rio Grande do Sul em 1861, e é organizado em duas partes, assim 

distribuídas pelo autor: a primeira parte, que por sua vez é dividida em seis capítulos, trata de 

forma sucinta da pronúncia das letras do alfabeto em inglês e das principais classes de palavras; a 

segunda parte, apresenta uma coleção textos em inglês de diferentes autores consagrados na 

literatura  para o exercício da leitura e tradução. 

A primeira parte apresenta os aspectos gramaticais da língua em si por meio de um 

discurso dialogal com o leitor, corroborando a intenção do autor expressa no prólogo da obra,  a 

qual seria apresentação de um texto mais acessível ao aprendizado. Com efeito, podemos 

observar que Grauert, referindo-se ao leitor como uma segunda pessoa do discurso, preza pela 

simplificação de regras e brevidade de exemplos em português e em inglês. 

Dessa forma, iniciando os estudos de língua inglesa em sua obra, o autor apresenta no 

primeiro capítulo as letras do alfabeto em inglês, cada qual  acompanhada de sua pronúncia 

figurada em português. O gramático omite considerações mais detalhadas sobre regras de 

pronúncia em vista de sua enorme variedade, o que a seu ver torna impossível a assimilação pelo 

estudante.  

Acrescentando o fato de que a total falta de acentos32 aumenta consideravelmente a 

dificuldade com os aspectos prosódicos da língua inglesa, Grauert deixa o estudo mais minucioso 

da pronúncia do idioma a cargo de um “professor hábil” (GRAUERT, 1861, p.1), o que, por sua 

vez, indica que a obra pode ter sido elaborada com vistas a utilização como manual didático em 

sala de aula. 

 
32 Na acepção gramatical do termo, conforme Bechara (2009, p. 10), “sinal gráfico us. para designar a sílaba mais 

forte”.  
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A única exceção a essa proposta fica a cargo da apresentação do estudo dos artigos  

definidos e dos indefinidos em inglês, que, apesar de bastante conciso, não deixou de lado a regra 

fonética do uso do artigo indefinido a e an.  

O segundo capítulo é dedicado ao estudo do substantivo. O autor tece considerações 

sobre as categorias gramaticais, especialmente os conceitos de gênero masculino, feminino e o 

neutro, tendo em vista o fato de o português não apresentar esse último gênero.  

Cabe aqui ressaltar que Grauert, embora reconhecendo em seu texto a inexistência de 

uma declinação propriamente dita dos nomes em inglês, descreve, à semelhança dos gramáticos 

setecentistas e outros do início do século XIX, os fatos linguísticos relacionados ao gênero  e 

também ao número com base na estrutura morfossintática dos casos latinos: “ [...] neste caso 

deve-se pôr antes do artigo que acompanha o substantivo, ou antes do nome, caso não tenha 

artigo, a partícula – of - para o genitivo, - to -para o dativo, e – from – para o ablativo” 

(GRAUERT, 1861, p. 2). 

Ainda no âmbito dos nomes, a formação do plural é objeto de um estudo um pouco mais 

detalhado no que tange às regras e suas exceções, inclusive a formação de plurais irregulares, 

embora nesse ponto o autor não tenha se estendido muito nas exemplificações. 

Subsequente ao tratamento teórico dos substantivos, Grauert apresenta uma série de 

exercícios cujo propósito muito possivelmente seria o de levar o aluno à fixação do conteúdo 

estudado. Os exercícios se organizam da seguinte forma: para cada lista de vocabulário 

apresentada, a qual o autor recomenda a memorização, há um grupo de frases soltas em inglês e 

outro em português, sugerindo, embora não haja nenhuma direção explícita, tarefas de tradução 

do inglês para o português e vice-versa a partir do glossário relacionado.  

O capítulo três introduz o estudo do adjetivo. De forma um tanto quanto incipiente face 

a pretensão didática da obra, o autor explica o adjetivo como se fora um conhecedor da língua 

inglesa que elaborou um manual para fins didáticos, porém sem possuir um aparato linguístico 

adequado a uma definição mais consistente: “Regra geral: O adjetivo nunca muda e sempre 

precede seu substantivo” (GRAUERT, 1861, p. 5). 

O estudo dos graus comparativo e superlativo dos adjetivos é apresentado logo em 

seguida de forma pouco mais extensa, embora ainda simplória em explicações das regras gerais 

que norteiam o uso dos comparativos e superlativo de superioridade, recorte temático sobre o 

qual o autor escolhe se debruçar com maior atenção. A esse respeito, apesar de pobre em 
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exemplos, uma página inteira é dedicada à apresentação das exceções às regras gerais, bem como 

à exposição de especificidades acerca do tema, incluindo as formas irregulares e os adjetivos que 

não formam comparativo ou superlativo. 

Da mesma forma que ocorre no capítulo dedicado aos substantivos, ao final do estudo 

dos adjetivos, o autor apresenta duas listas de vocabulário, cada qual composta de termos 

relacionados aos grupos de frases soltas que se seguem. Há, portanto, um conjunto de frases em 

português e outro em inglês cujos termos são encontrados no glossário que os precede, o que 

muito provavelmente caracteriza um material de exercício de fixação de conteúdo e tradução do 

inglês para o português e vice-versa. 

O quarto capítulo destina-se ao estudo dos numerais. Em primeiro lugar, Grauert 

apresenta os números cardinais elencando os termos referentes aos numerais em inglês dispostos 

ao lado dos algarismos, dispensando a tradução em português. Cabe aqui uma ressalva quanto ao 

termo relativo ao algarismo 100, na forma hundred, no lugar de one/a hundred, muito 

provavelmente tratando-se de uma impropriedade gramatical  tendo em vista que o mesmo 

acontece com relação aos termos relacionados aos algarismos 1000, que no manual consta 

thousand , em vez de one thousand, 100.000, hundred thousand, no lugar de one hundred 

thousand,  e 1.000.000 denominado million, em vez de one/a million, conforme prevê a gramática 

da língua inglesa.  

De modo semelhante à apresentação dos números cardinais, os termos relacionados aos  

números ordinais são relacionados em ordem crescente, acompanhados dos respectivos 

algarismos acrescidos dos indicadores ordinais em português. A esse respeito, Grauert estende as 

considerações sobre numerais apresentando locuções adverbiais formadas por números ou a partir 

do seu conceito, às quais ele denomina “ Numeros adverbiaes”, como por exemplo, “four times” 

e “twice”, respectivamente (GRAUERT, 1861, p. 10). No mesmo contexto, ele aborda as 

expressões partitivas, as quais em sua obra são denominadas “Numeros partitivos”, e os “ 

Numeros multiplicativos ou collectivos” (GRAUERT, 1861, p. 10). 

Finalizando o estudo dos numerais, o autor propõe exercícios de tradução e versão 

seguindo o modelo presente nos capítulos anteriores, sendo que nesse item há apenas uma 

listagem de vocábulos em inglês  e suas respectivas traduções, seguida de dois grupos de frases 

soltas,  as quais possivelmente tenham sido elaboradas com o intuito de oferecer material para o 

exercício da tradução e memorização de vocabulário. 
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O capítulo cinco trata de forma sucinta dos pronomes, apresentando os pronomes  

pessoais – subjetivos e objetivos, os reflexivos, os possessivos e os relativos, os interrogativos, 

demonstrativos e indefinidos. O autor discorre brevemente acerca das características e regras de 

uso de cada tipo de pronome,  possivelmente atento ao propósito da obra em oferecer ao 

estudante um texto menos complexo, de melhor compreensão das regras gramaticais e 

objetividade no aprendizado da língua. O manual limita-se a apresentar as listas dos diferentes 

pronomes relacionados a cada pessoa do discurso, como é o caso dos pessoais, possessivos e 

reflexivos, e as respectivas traduções, não oferecendo, porém, exemplos de seu uso na língua. 

No que diz respeito à nomenclatura utilizada por Grauert ao tratar da distinção entre as 

duas classes de pronomes possessivos, cabe observar que o metatermo possessivo conjuctivo, 

determinante do tipo de pronome possessivo que qualifica um nome, corresponde na  gramática 

atual a possessivo adjetivo, enquanto que o termo possessivo relativo, que indica o pronome que 

substitui um nome anteriormente mencionado, equivale ao que hoje denomina-se possessivo 

substantivo.  

Terminada a exposição sobre os pronomes, o gramático, fiel ao padrão que vem 

estabelecendo em toda a obra no tocante a exercícios de fixação do conteúdo, insere as listas de 

vocabulário seguidas dos conjuntos de frases soltas em inglês e em português para tradução, 

sendo que em relação aos dois últimos blocos de frases há uma nota de rodapé que estimula o 

estudante utilizar o dicionário: “(*) O discípulo deve procurar no diccionario as palavras dos 

exercícios seguintes, que o vocabulario não dá” (GRAUERT, 1861, p. 14). Além de apontar para 

uma preocupação do autor com o desenvolvimento mais autônomo do aluno, a nota mostra 

claramente ser material de exercício os conjuntos de frases que se seguem às listas de 

vocabulário.   

Em seguida, Grauert dedica o capítulo seis ao estudo dos verbos. O capítulo, por sua 

vez, é dividido em três partes, a saber: parte A, que trata dos verbos auxiliares, parte B, sobre os 

verbos regulares, e parte C, que aborda os verbos irregulares. As explicações acerca desses 

pontos gramaticais são tanto quanto suscintas e as regras de formação e uso das formas verbais 

consideravelmente reduzidas, atendendo, pelo menos nesse aspecto, ao propósito de facilitar os 

estudos de língua estrangeira à mocidade, conforme o autor argumenta no prefácio da obra. 

O estudo dos verbos auxiliares na obra de Gauert é subdividido em dois tópicos, “verbos 

auxiliares irregulares” e “verbos auxiliares defectivos”. A primeira apresenta quatro verbos 
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auxiliares, o verbo to have, to be, to do, e to let. A respeito da nomenclatura  aplicada e a divisão 

do assunto na obra, cabe observar certa incoerência ao relacionar os verbos mencionados dentro 

de um paradigma de verbos auxiliares e, ao mesmo tempo, apontar para os seus sentidos como 

verbos irregulares, contradizendo o princípio da clareza  na apresentação dos fatos da língua ao 

qual o autor se propõe.  

Conforme o exemplo a seguir, à apresentação do verbo to do e seu significado fazer, 

seguem-se os diversos usos da forma como auxiliar em construções nas quais não tem a função 

de expressar a referida ação: “ 3. todo – fazer - ; gosa d’um uso muito extenso: deve-se empregá-

lo sempre em negações, se não tiver já um outro auxiliar, v.g. : he did not write, ou he has not 

written – ele não escreveu” (GRAUERT, 1861. p. 16).  

Ainda em relação ao verbo to do, a abordagem um tanto quanto intricada de outro uso 

dessa forma como auxiliar pode causar dúvidas ao aprendiz que se depara com este exemplo: “ b) 

em perguntas, se não tiver outro verbo auxiliar, v.g.: what do you do?  ou – what are you doing? 

que está fazendo?” (GRAUERT, 1861. p. 16).  Aqui o autor não esclarece as funções das duas 

formas do verbo do que aparecem em uma só frase – what do you do? – e apresenta uma frase  na 

qual o verbo está funcionando com verbo irregular e não auxiliar: what are you doing? 

Na segunda parte do estudo dos verbos auxiliares, são apresentados os verbos auxiliares 

defectivos, ou como são denominados nas gramáticas mais atuais, os verbos modais. Apesar de 

suscinta, focada na forma, desprovida de frases exemplificadoras, a apresentação revela a 

preocupação do autor, ainda que de forma incipiente, com as questões pragmático-comunicativas 

da língua, na medida em que sinaliza os diferentes sentidos que os modais conferem aos verbos 

junto dos quais são usados; “1. May, posso – não tem senão o presente do imperfeito, exprime 

possibilidade, probabilidade, dúvida e licença, às vezes também desejo; como: May you be 

happy! seja feliz!” (GRAUERT, 1861. p. 16). 

Encerrando o estudo dos verbos auxiliares, e com o propósito de facilitar o aprendizado 

ao iniciante,  como atesta em nota de rodapé, (*) Para facilitar o estudo ao principiante, da-se a 

conjugação dos dous verbos auxiliares: TO HAVE e TO BE, assim como depois o schema do 

verbo regular” (GRAUERT, 1861. p. 17), o autor apresenta, a título de exemplificação e 

estabelecimento de um modelo, a  conjugação dos verbos to have e to be em todos os tempos e 

modos verbais em inglês, seguidos de suas traduções em português. 
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Os verbos regulares são apresentados na parte B, conforme mencionado anteriormente. 

Trata-se de uma breve abordagem acerca das regras de conjugação verbal nos diferentes tempos 

verbais e pessoas do discurso, tendo como base a conjugação dos verbos auxiliares e defectivos 

anteriormente estudada. De forma semelhante dá-se o tratamento das regras de ortografia das 

terminações, que Grauert relaciona às regras já mencionadas na formação do plural, do 

comparativo e superlativo, muito provavelmente atendendo à  sua proposta da redução de regras 

gramaticais no estudo da língua inglesa. 

Nesse sentido, o autor apresenta um modelo de conjugação dos verbos regulares 

mediante o qual o estudante conta com a listagem de terminações para cada pessoa do discurso, 

distribuídas pelos diferentes tempos e modos verbais, bastando, para o exercício de conjugação 

verbal completar com a raiz dos verbos os espaços entre as pessoas e as terminações: 

“CONJUGAÇÃO DO VERBO REGULAR. / MODO  INDICATIVO. / MODO CONJUNTIVO. 

/ Presente. / I _____/ thou_____st, ou est. / he____s, ou es.” (GRAUERT, 1861, p. 20). 

A apresentação de uma matriz a partir da qual o estudante pode conjugar os verbos 

regulares sugere a intenção do autor  de incentivar o estudo e a prática do idioma para além do 

manual de inglês, muito provavelmente com o auxílio e orientação de um professor, como 

demonstram as notas de fim de página e de rodapé ao fim do modelo: “ NOTA. O passivo dos 

verbos é formado por acrescentar o particípio passado ao verbo auxiliar TO BE por todas as suas 

variações./ (1) Seria bom deixar os alumnos formar o passivo de alguns verbos” (GRAUERT, 

1861, p. 21). 

A parte C conclui os estudos sobre os verbos com extensa lista de verbos irregulares 

distribuídos em colunas de acordo com suas três formas: o infinitivo presente, seguido da 

tradução para o português, o imperfeito (que na nomenclatura atual é geralmente denominado 

passado) e o particípio passado. 

Consoante o padrão dos exercícios que a obra apresenta, seguem às listas de verbos 

irregulares grupos de frases em inglês e em português, supostamente com o objetivo de oferecer 

material para o exercício de tradução do idioma estudado para o português e vice-versa. 

Cabe ressaltar, no entanto, que há diferenças na elaboração dessas atividades em relação 

às anteriores: os conjuntos de frases para tradução não são precedidos de glossário, e em cada 

conjunto algumas frases relacionam-se umas com as outras  segundo um padrão interacional. 

Embora ainda soltas, fora de um contexto que as englobasse todas, algumas são as respostas a 
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perguntas,  indicando certa preocupação do autor com os aspectos conversacionais do 

aprendizado da língua. 

Após o  estudo dos verbos, concentrado no capítulo denominado VI, Grauert tece breves 

considerações acerca das seguintes classes de palavras: advérbio, preposição e interjeição, não 

designando, entretanto, capítulos distintos para a análise de cada um desses tipos de palavras. 

No que se refere ao advérbio, o autor apresenta as regras gerais de formação do advérbio 

a partir de um nome substantivo ou adjetivo, bem como da formação do comparativo e 

superlativo, sem, no entanto, aprofundar-se em exceções às regras ou mesmo oferecer extensa 

lista de exemplos. A título de exercício de fixação do conteúdo, e em consonância com o padrão 

observado em toda a obra, são apresentadas em seguida um conjunto de frases soltas em inglês e 

outro em português, muito provavelmente, conforme observado anteriormente, com o intuito de 

oferecer ao aprendiz material de prática para a tradução. 

Quanto às preposições, o autor discorre sobre sua colocação e função na frase, fazendo 

uma referência ao caso objetivo da morfossintaxe latina, e apresenta uma lista dessas palavras 

organizadas em ordem alfabética, seguidas, cada qual da sua tradução para o português. À  

sucinta apresentação seguem os conjuntos de frases soltas e descontextualizadas em inglês e em 

português. 

O estudo das conjunções recebe tratamento semelhante, enquanto na análise das 

interjeições Grauert limita-se a elencar as principais expressões de sensações, sentimentos e 

estado de espírito em inglês em paralelo com a descrição dos estados de ânimo em português. Em 

dissonância com o padrão organizacional do conteúdo da obra, não há conjuntos de frases soltas 

em inglês e em português para a prática da tradução relacionados ao assunto apresentado. 

Na segunda parte do compêndio Gramática Prática, o autor oferece uma série de textos 

em português sob o título “Peças Escolhidas para Leitura e Traduções” (GRAUERT, 1861, p. 

34). Como o próprio título sugere, tratam-se de  textos em grande parte representados por 

excertos literários retirados de renomadas publicações  Britânicas do século XIX que versam 

sobre os mais variados assuntos, desde temas religiosos a científicos, como a álgebra e a 

matemática,  passando por conteúdos de geografia, história,  e formação moral, impressos esses 

últimos em ditados populares, anedotas e fábulas, notadamente as de Esopo.  

Ainda a  julgar pela leitura do título, trata-se de um material apropriado ao exercício e à 

prática de conteúdos relacionados à aprendizagem da língua inglesa por meio de compreensão 



147 

 

 

 

leitora e tradução. Algum desses textos podem ser inclusive encontrados em publicações para 

uso escolar nos oitocentos, como por exemplo a obra Introduction to the National Reader, 

publicada por William Pierpont em 1828, e o compêndio História Romana de Goldsmith, livro 

indicado , livro indicado nos programas de ensino do Colégio Pedro II dos anos de 1850, 1856, 

1858 e 1862 (VECCHIA; LORENZ, 1998, p. 23-99).  

Outras publicações de cunho histórico científico  da época também foram fontes de 

textos apresentados por Grauert na parte final do seu compêndio de língua inglesa, como por 

exemplo The Monitor, publicado por  Hervey Wilbur em 1823, The Corner Cupboard; or, 

Facts For Everybody  de Robert Kemp Philip, publicado em 1859 por Dick & Fitzgerald; a de 

1840 “A Classical and Archaeological Dictionary of the Manners, Customs, Laws, Institutions, 

Arts, Etc. of the Celebrated Nations of Antiquity, and of the Middle Ages” por Austin Nuttall; 

Hogg's Instructor, Volume 10 de 1853 e o almanaque enciclopédico The Family Tutor 1851. 

A poesia também tem a sua representatividade no manual de ensino de inglês, tendo em 

vista que Grauert apresenta composições  de grandes nomes do gênero do século XIX, como 

Cleridge, Rogers, Byron, e Milton, sem no entanto esquecer de importantes poetas dos séculos 

anteriores como Edward Young, Thomas More, Shakspeare e Milton com seu Paraíso Perdido, 

poema épico do século XVII indicado inclusive como material de estudo no programa de ensino 

de 1850 do Imperial Colégio de Pedro II. (VECCHIA; LORENZ, 1998, p. 6). 

Concomitantemente à preocupação com o desenvolvimento da leitura em inglês, é 

possível observarmos o interesse do autor pela educação da mocidade, tanto em aspectos 

culturais e eruditos como também em relação ao desenvolvimento ético e moral do estudante, 

na medida em que parece desejar inculcar nos jovens, por meio principalmente dos provérbios e 

fábulas, orientações comportamentais e preceitos morais a serem seguidos.  

Além disso, o autor denota interesse no desenvolvimento da oralidade, demonstrando 

reconhecer a importância dos aspectos prosódicos no aprendizado de uma língua estrangeira, 

visto que  todas as palavras com duas sílabas ou mais, em todos os textos apresentados na 

segunda parte da obra, receberam um sinal gráfico marcando a sílaba tônica, provavelmente no 

intuito de promover a leitura em voz alta e a consequente prática de pronúncia do inglês em sala 

de aula. 

Por último, mas não menos importante, ressalta-se a seleção dos textos que compõem a 

segunda parte  da obra de Grauert, em consonância com conteúdo dos exames relacionados às 
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disciplinas de inglês do Colégio Pedro II, mais especificamente excertos da obra História 

Romana, de Goldsmith, e versos do poema de Milton, Paraíso Perdido, o que parece  denunciar 

a relevância do estudo da língua em meio a um  contexto literário no  compêndio de ensino de 

inglês de 1861.  

 

5.4 A Gramática Prática da Língua Inglesa de Fillipe Maria da Motta d’Azevedo Corrêa 

 A leitura e análise da obra de Fillipe Corrêa suscita-nos algumas considerações  acerca 

do ensino de inglês nos Oitocentos, as quais apresentamos a seguir.  

 

Figura 5: Folha de rosto da obra Gramática Prática da Língua Inglesa 

 

Fonte: CORRÊA, 1909 
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5.4.1 Prefácio: sinopse e propósitos do autor 

No prefácio da 1ª edição de Gramática Prática da Língua Inglesa, o Bacharel formado 

em direito e professor jubilado de Inglês do Imperial Collegio de Pedro II, Filippe Maria da 

Motta d'Azevedo Corrêa ,  justifica a publicação da obra - a primeira edição é datada de 1863 - a 

partir do relato das dificuldades encontradas no ensino de inglês no Imperial Collegio de Pedro II 

diante da falta de um compêndio que oferecesse uma exposição clara e resumida dos 

fundamentos da língua em harmonia com a metodologia de ensino gradual adotada naquela 

instituição. 

 O autor explica que apesar do grande número de gramáticas existentes no mercado para 

elaboração de aulas de língua inglesa, nenhuma delas se encaixava no modelo de ensino 

preconizado nos programas de estudos do Colégio. Entre os problemas explicitados pelo autor 

encontram-se a extensão demasiada longa do conteúdo de algumas dessas gramáticas ou método 

exclusivamente prático de outras, em contrapartida à exposição unicamente teórica de outras 

mais. 

 Corrêa descreve, portanto, sua insatisfação acerca dos compêndios disponíveis no 

mercado, tendo em vista os conteúdos serem reduzidos ou extensos demais e por isso mesmo 

confusos.  Da mesma forma, esses manuais eram exclusivamente práticos, sendo insuficientes  

para um trabalho com a língua mais adequado, ou excessivamente teóricos, tornando mais árduo 

o aprendizado do idioma, em função da ausência de oportunidades de atividades para o exercício 

da teoria. 

Diante desses inconvenientes, o uso de apostilas recitadas pelos professores em sala de 

aulas apresentava-se como alternativa à adoção dos compêndios disponíveis na época, embora, na 

opinião de Corrêa, esse sistema fosse falho devido aos possíveis erros de cópia, sobretudo nas 

classes de alunos mais jovens.  Dessa forma, com o objetivo de atender às necessidades do 

Imperial Collegio de Pedro II, é publicada então a Gramática Prática da Língua Inglesa, que 

também serviria de compêndio no Instituto Comercial. 

 No que se refere à constituição do manual de ensino em si, o professor aponta para uma 

metodologia de ensino que buscava conciliar o ensino teórico e prático naquilo que de mais 

positivo apresentavam. 

 Aprofundando a descrição da gramática, o autor discorre sobre as três partes que a 

compõem. A primeira trata de forma sucinta dos diferentes sons das letras e das regras para a sua 
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pronúncia. Nesse ponto, o autor observa que um número excessivo de regras só serviria para 

confundir o aluno, porquanto uma boa pronúncia só poderia ser adquirida com o auxílio de um 

mestre competente e bem capacitado. 

 Na segunda parte do manual, os princípios gerais e fundamentais do léxico são 

apresentados de forma bem reduzida. Há muitos exemplos e variados exercícios, os quais, na 

visão do catedrático, representam uma vantagem para o aluno estudioso, que em poucos dias 

poderia dominar os princípios fundamentais da língua e, ao mesmo tempo, um extenso 

vocabulário dos termos mais usuais. 

 Por fim, a terceira parte trata da sintaxe de uma forma percebida pelo autor como sendo 

o grande diferencial da obra Gramática Prática em relação aos outros manuais de ensino de 

língua. Em seu ponto de vista, os numerosos exercícios que se seguem a cada parte da oração 

formam, juntamente com os trechos que complementam a obra, um curso completo de temas, 

propiciando ao estudante um perfeito conhecimento da língua e do seu complexo mecanismo.  

 No prólogo da 7ª edição de Gramática Prática da Língua Inglesa, exalta-se o mérito do 

manual comprovado pela rapidez com que as edições do livro se sucedem. É ressaltada a 

capacidade de a obra satisfazer todas as condições de ensino rápido e eficaz adaptáveis a qualquer 

dos métodos geralmente usados, resultado de longos anos de experiência.  

 Nesse sentido, a gramática atende às necessidades tanto daqueles que desejam estudar a 

língua de forma mais prática quanto dos que preferem maior aprofundamento teórico. Os 

primeiros podem iniciar seus estudos pelos exercícios que se seguem às regras e explicações 

gramaticais, enquanto os últimos encontram muitas regras e a resolução de todas as dificuldades 

que possam vir à tona durante o estudo.  

 Outro aspecto valorizado é o fato da obra Gramática Prática da Língua Inglesa figurar 

como a única entre as gramáticas inglesas escritas para falantes do português que trata da sintaxe 

comparada das duas línguas com tamanha extensão e propriedade. O livro foi avaliado por 

gramáticos americanos mais proeminentes, recebendo deles os mais animadores elogios, 

provocando enorme satisfação em Fillipe Corrêa. Entre eles, as palavras do prof. Wickersham, 

gramático e pedagogista bem conhecido, ao descrever a obra: "Examinei com todo o cuidado a 

vossa Grammatica Pratica da Língua Ingleza e acho excellente o methodo e a doutrina. Nós não 

possuimos n'esse genero obra melhor nem mais completa. Os exercícios são perfeitamente 
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appropriados para gravar no espírito dos alumnos os princípios e as regras da grammatica" 

(CORRÊA, 1909, não paginado). 

 Além disso, a 7ª edição pode ser considerada melhorada em função de oferecer, além de 

um vocabulário comercial e exercícios que englobam todas os pormenores da linguagem familiar, 

uma extensa lista de frases e idiotismos da língua. 

A leitura do prólogo dedicado à primeira edição da obra Gramática Prática da Língua 

Inglesa aponta para alguns aspectos acerca das motivações que levaram Filippe Corrêa a escrever 

o compêndio as quais, de certa forma, decorrem de práticas de ensino corriqueiras no Colégio de 

Pedro II à época da sua primeira publicação. 

O professor do Imperial Colégio de Pedro II destaca a carência de um material alinhado 

às orientações dos Programas de Ensino para a estabelecimento como uma das razões pelas quais 

decidiu escrever o manual, cujo objetivo seria, portanto, atender às necessidades da Instituição, 

evitando o uso de apostilas em aula e os consequentes erros de cópia e desperdício de tempo, 

comuns a essa prática pedagógica do século XIX, no Brasil  (CORRÊA, 1909, p. v e vi) .  

Ainda no prefácio da primeira edição, o bacharel em direito argumenta que as 

gramáticas disponíveis no mercado não se adequavam à proposta pedagógica para o ensino de 

inglês no Colégio, que naquele momento buscava uma finalidade mais prática para o ensino da 

língua, mantendo, no entanto, seu caráter instrumental e literário.  

A esse respeito professor ressalta que a dificuldade reside no fato de que o conteúdo das 

gramáticas existentes era ou muito reduzido ou muito extenso e confuso, e igualmente, ou 

exclusivamente prático, ou muito teórico, dificultando ao aluno o aprendizado da língua, na 

medida em que oferece poucas oportunidades para o exercício da teoria. Assim, Corrêa propõe 

uma abordagem que reúne a teoria e a prática, de forma balanceada, de forma a oferecer ao aluno 

os conteúdos teóricos básicos para o domínio do idioma.  

No prefácio da 7ª edição o professor abstém-se da modéstia e exalta o mérito do próprio 

trabalho em face da rapidez com que se sucedem as diversas edições do compêndio que, a julgar 

pelas avaliações positivas recebidas de gramáticos conceituados, parece ter consolidado seu 

prestígio como uma obra capaz de atender  plenamente  às condições de rapidez e eficácia 

demandadas pelo  ensino prático da língua no terço final do século XIX em nosso país. 

Atendendo a todos os gostos e a todo tipo de clientela, ou seja, alunos de Internato, 

Externato ou de Preparatórios, o manual Gramatica Pratica da Lingua Inglesa teve grande 
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circulação no Brasil, fato que pode também ser explicado em razão da posição do autor, 

conforme verificamos na folha de rosto da edição de 1863, como professor catedrático do 

Imperial Collegio de Pedro II e do Instituto Comercial da Corte. O fato é que a obra de Filippe 

Corrêa, já em sua 21ª edição em 1927, foi considerada um dos maiores best sellers33 do século 

XIX e início do seguinte. 

 

5.4.2 Análise do conteúdo da obra 

Composta de 340 páginas, a gramática de Filippe Corrêa foi escrita em português, com 

acréscimo de exemplos em inglês, e é organizada em três partes, assim denominadas pelo autor: 

da pronúncia, etimologia e sintaxe. 

A primeira parte é dedicada aos sons das letras e às regras de pronunciação. Iniciando os 

estudos de língua inglesa em seu compêndio, o autor apresenta as letras do alfabeto em inglês 

com a pronúncia figurada em português. 

Em seguida, o conteúdo é dividido em três seções. A primeira é destinada à apresentação 

detalhada das regras de pronúncia dos sons das vogais, na qual são especificados os aspectos 

prosódicos que as dividem em sons abertos, fechados, longos, breves e mudos, sempre fazendo a 

correspondência com os sons da língua portuguesa e oferecendo exemplos de palavras em inglês 

onde ocorrem e suas respectivas traduções. 

Já a segunda seção trata o a pronúncia das consoantes de forma menos detalhada, 

embora apresente os conceitos de consoantes simples e consoantes combinadas. O autor explica 

que serem pouco diferentes dos sons do português, apenas aqueles que apresentam alguma 

mudança serão mencionados.  

A terceira e última seção trata de forma mais minuciosa das regras de pronúncia dos 

ditongos, seguindo o padrão de exemplos em inglês observado anteriormente. 

A segunda parte apresenta o estudo da morfologia, tratando de maneira individualizada 

as partes da oração, de acordo com o seguinte modelo: a explicação das regras, seguem-se vários 

exercícios, em sua maioria baseados na tradução e na versão de palavras e/ou frases. Divide-se 

 
33 Conforme Elaine Maria Santos (2017, p. 129), Oliveira (2006) foi o primeiro a citar o manual de Corrêa como 

sendo um dos maiores, senão o maior best seller do século XIX, destinado ao ensino da língua inglesa. A 

pesquisadora observa, entretanto, que outro nome deve ser lembrado, pela quantidade de edições alcançadas por sua 

obra: James Edwin Hewitt, autor do livro Graduated English Reader, publicado em 1885 e presente em quatro 

programas de ensino do Colégio de Pedro II, tendo atingido a 21ª edição em 1930. (SANTOS, 2017, p. 129) 



153 

 

 

 

em seções correspondentes aos termos da oração, a saber, artigo, nome, pronome, verbo, 

advérbio, preposição, conjunção e interjeição. 

A seção I trata do artigo e suas especificidades na língua inglesa. O autor oferece uma 

explicação detalhada sobre essa classe gramatical, traçando não somente as características que 

determinam a distinção entre artigo definido e indefinido, mas também as regras que determinam 

seu uso na frase, além de ressaltar possíveis ambiguidades na tradução desse termo. Nesse 

sentido, por exemplo, Corrêa aponta o fato de “um” e “uma” como adjetivo numérico serem 

traduzidos em inglês por “one” e “uns” ou “umas” traduzidos por “some” ou “a few”. 

O nome é a categoria gramatical tratada na seção II, sendo classificado em dois tipos, o 

substantivo e adjetivo, tratados pelo autor com detalhes de conceituação, regras de uso, e 

exceções, embora tenha dispensado poucas palavras à definição de nome na introdução dessa 

parte do compêndio. A esse respeito é interessante observar que o autor utilizou o termo voz ao 

referir-se ao nome, provavelmente no sentido atual de parte do discurso: “Nome é uma voz com 

que se dão a conhecer as pessoas ou cousas de que se trata.” (CORRÊA, 1909, p. 13). 

No que diz respeito ao substantivo, Corrêa descreve os fatos linguísticos relacionados ao 

gênero e ao número à semelhança da estrutura morfossintática dos casos latinos, os quais, 

segundo o autor também ocorrem no português: “O substantivo está sujeito, em inglês, às 

mesmas modificações de gênero, numero e caso, como em portuguez” (CORRÊA, 1909, p. 14). 

Em consonância com a prática comum aos gramáticos do século XIX ao descreverem o 

português, Corrêa se espelha na sintaxe latina ao caracterizar os casos latinos a partir do uso de 

artigos, preposições e a formação especial do genitivo. 

Às extensas considerações sobre o substantivo, seguem-se exercícios de tradução de 

frases soltas em português a serem traduzidas para o inglês, acompanhados de listas de 

vocabulário com palavras relacionadas a essas frases e suas traduções, o que parece indicar a 

intenção do autor de proporcionar ao estudante maior foco nos aspectos linguísticos estudados, 

ou seja, exercícios centrados na aprendizagem sobre o artigo, o gênero, número e caso dos nomes 

em inglês. 

Com relação ao segundo tipo da categoria gramatical nome na organização do conteúdo 

gramatical proposta por Corrêa, o adjetivo, o compêndio apresenta uma suscinta definição 

seguida por exemplos de frases em português traduzidas para o inglês que mostram aspectos do 

uso e colocação do adjetivo, ressaltando a diferença entre aquele idioma e o português.  
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Os graus de comparação dos adjetivos são estudados logo em seguida, sendo 

apresentadas as regras de formação do comparativo e superlativo de superioridade e de igualdade 

de forma extensa, embora com poucos exemplos em inglês. A formação dos adjetivos também é 

abordada nessa seção, na qual Corrêa apresenta uma lista das principais terminações 

acrescentadas aos substantivos e seus respectivos significados.  

Da mesma forma que ocorre na seção dos substantivos, ao final dos estudos sobre 

adjetivos, o autor deixa transparecer sua preocupação em oferecer maior ênfase no assunto 

estudado ao propor exercícios de tradução de frases soltas em português a serem traduzidas para 

o inglês, acompanhados de listas de vocabulário com palavras relacionadas a essas frases e suas 

traduções. 

O estudo dos pronomes na seção III recebe o mesmo tratamento, ou seja, descrição 

detalhada de todos os tipos de pronomes – pessoais, possessivos, relativos, interrogativos, 

demonstrativos, reflexivos, recíprocos e indefinidos – seguida de exercícios de tradução de frases 

soltas com foco no conteúdo apresentado. 

A seção IV dedica 67 páginas à uma abordagem longa e meticulosa dos verbos em 

inglês. Introduz o estudo dessa classe gramatical apontando as diferentes categorias verbais 

existentes: os verbos ativos, passivos, neutros, auxiliares, defectivos, reflexivos, recíprocos e 

impessoais. 

A primeira categoria a ser estudada é a dos verbos auxiliares “To have, ter ou haver – To 

be, ser ou estar – Shall – Will – Let - May – Can – Do” (CORRÊA, 1909, p. 53). O autor 

apresenta a conjugação completa de cada um dos verbos auxiliares, em seus diferentes modos e 

tempos verbais, seguidos de suas respectivas traduções. Em seguida, o estudante encontra no 

compêndio de Filippe Corrêa exercícios de tradução de frases soltas, do português para o inglês, 

porém voltadas para a fixação do conteúdo estudado, tendo em vista as listas de vocabulário 

traduzido para o inglês que acompanham a atividade.  

Cabe ressaltar aqui o aspecto meticuloso da abordagem, onde o aspecto defectivo dos 

verbos auxiliares “shall”, “will”, “let”, “may” e “can” é apontado, assim como seu uso e 

significado relacionados às pessoas do discurso, no que revela a preocupação de Corrêa com o 

aspecto comunicativo e pragmático da língua.  

A apresentação dos verbos denominados “verbos activos” na Grammatica Pratica os 

divide em regulares ou irregulares, tendo o autor o cuidado de explicar a diferença entre eles no 



155 

 

 

 

que concerne a sua formação no pretérito imperfeito e no particípio passado. A título de 

exemplificação, surge então a conjugação do “verbo activo e regular to love (amar)” (CORRÊA, 

1909, p. 71) em todos os tempos e modos verbais em inglês, seguidos de sua tradução em 

português. 

Após o estudo sobre a conjugação verbal dos verbos, o leitor do compêndio tem a 

chance de conferir duas listas de verbos regulares em inglês com seus respectivos significados em 

português. O autor igualmente se preocupa em apresentar semelhante lista de verbos irregulares 

logo após esse trabalho. Da mesma forma que ocorrem em outras seções, os exercícios 

constituem-se de frases soltas que podem ser traduzidas para o português acompanhadas de uma 

lista de vocabulário com a tradução de algumas das palavras contidas nos exercícios. 

A formação dos tempos dos verbos é o próximo assunto abordado no compêndio. Nessa 

parte, ainda pertencente à seção dos verbos ativos regulares e irregulares, Corrêa discorre sobre 

as regras de formação de todos os modos verbais em inglês, a saber, modo infinito ou infinitivo, 

modo indicativo, modo condicional, modo imperativo, modo potencial e modo subjuntivo. No 

que se refere às regras de ortografia, a descrição é detalhada em todos os tempos verbais, porém 

há muito poucos exemplos e nenhuma explicação acerca do significado e uso das estruturas. 

Interessante observar aqui que conforme já foi observado no compêndio de Freitas (1820), o 

autor, diferentemente do que ocorre na descrição dos fatos linguísticos em inglês na atualidade,  

enquadra o uso dos modais may e can em um paradigma de modo, o potencial.  

Na sequência, Corrêa procede à apresentação da conjugação dos verbos pela negativa, 

interrogativa e passiva. Trata-se de explicações detalhadas acerca das regras de colocação do 

advérbio de negação, do uso de auxiliares na interrogativa e a formação da passiva, seguidas de 

modelos de conjugação em todos os modos e tempos verbais.  

Os exercícios que se seguem obedecem ao formato adotado pelo autor desde as 

primeiras séries de atividades apresentadas ao longo do manual: frases soltas, seguidas de uma 

pequena lista de vocabulário, uma espécie de glossário que parece ter o propósito de auxiliar o 

estudante na tarefa de tradução da frase, com o foco, porém no tópico gramatical estudado. A 

esse respeito, vale observar que na introdução dessas atividades, o enunciado apenas remete ao 

assunto a ser praticado, mas não às instruções propriamente ditas, o que pode indicar o fato de o 

compêndio ter sido elaborado para uso do professor em sala de aula.  
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Terminado o estudo dos verbos, Corrêa inicia a seção em que trata do particípio, 

observando-se aqui, mais uma vez, a influência da gramática latina na descrição dos termos da 

língua inglesa, uma vez que o autor apresenta o particípio como uma classe gramatical à parte, 

discordando do pensamento gramatical racionalista da época que já entendia o particípio ou como 

verbo ou como adjetivo.  

Em seguida, as outras classes de palavras são apresentadas, o advérbio, a preposição, a 

conjunção e a interjeição, completando o estudo de todas as partes que compõem a estrutura 

frasal do inglês. As descrições dos termos da oração em inglês obedecem ao critério da forma, 

principalmente.  

No entanto, ao tratar dos advérbios, por exemplo, Corrêa estende-se de forma 

considerável no estudo das diferentes e principais classes entre as quais os advérbios são 

divididos, a saber, número, ordem, lugar, tempo, quantidade, qualidade ou modo, dúvida, 

afirmação, negação, comparação e interrogação. Para cada uma dessas classes são dadas listas de 

advérbios, sempre acompanhados de suas respectivas traduções.  

O mesmo tratamento é dado ao estudo das conjunções, divididas em duas categorias: 

copulativas e disjuntivas. Para cada uma dessas categorias é apresentada uma lista de estruturas, 

devidamente traduzidas para o português. A esse respeito, cabe ressaltar que a distribuição das 

conjunções em dois grupos, sendo as copulativas as que sugerem uma relação de ligação e as 

disjuntivas contraste, difere a taxonomia atual que distribui as conjunções em coordenativas, que 

ligam elementos da mesma natureza e as subordinativas, que relacionam duas orações de 

natureza diversa.  

Nesse contexto, é muito provável que Corrêa tenha optado por uma simplificação do 

conteúdo gramatical a ser estudado com vistas a facilitar, conforme mencionado anteriormente 

nessa pesquisa, o aprendizado da língua estrangeira.  

Ainda na parte referente à morfologia, a lista de estruturas seguidas de suas respectivas 

traduções é a estratégia de apresentação das preposições e das interjeições, que no manual de 

Corrêa não são extensivamente representadas em frases exemplificadoras do assunto estudado. 

Encerrando os estudos dos termos da oração, o manual de ensino de ensino de inglês 

oferece ao estudante exercícios relacionados aos temas abordados, seguindo o padrão que vem 

sendo seguido ao longo de toda a obra, qual seja,  frases soltas a serem possivelmente traduzidas 
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do português para o inglês ou vice-versa, seguidas de uma lista de vocabulário na qual alguns dos 

vocábulos retirados da frases já se apresentam traduzidos, à semelhança de um glossário.  

Com relação à prática das estruturas gramaticais apresentadas, vale ressaltar que além 

das frases soltas para a tradução, Corrêa inclui, como último exercício dessa série, um texto em 

inglês uma narrativa sobre uma fábula de cunho moral, demonstrando, portanto, maior 

preocupação com a função comunicativa da língua a medida em que a apresentação dos 

conteúdos avança  e contribui  para o aumento da bagagem de conhecimentos linguísticos do 

aluno. 

Ao introduzir a terceira parte do manual Gramática Prática, Corrêa descreve o conceito 

de sintaxe como a relação que as palavras têm entre si, a sua disposição gramatical e a ordem de 

sua construção na frase. Nesse sentido, destaca as relações de identidade estabelecidas pela 

concordância dos gêneros, números e pessoas e de dependência e subordinação das proposições 

entre si caracterizadas pela regência. 

O artigo definido The é minunciosamente estudado na primeira seção. Corrêa apresenta 

as regras de uso dessa estrutura e suas exceções, fazendo um paralelo com o Português, 

ressaltando diferenças que requerem atenção na tradução: “Em portuguez usa-se tambem do 

artigo antes dos nomes de festas e ceremonias religiosas, o que não é usado em inglez, exemplo: 

A Sexta-feira Santa, Good Friday. O dia de Todos os Santos, All saints day.” (CORRÊA, 1909, 

p. 144). 

 A segunda seção trata do artigo indefinido a/an igualmente de forma detalhada, 

apontando as regras de uso e colocação da estrutura e suas inúmeras exceções, sempre com o 

cuidado de exemplificar e comparar com a estrutura em português (CORRÊA, 1909, p. 148): 

 

O artigo a ou an é empregado antes dos nomes que designão a condição, seita, religião, 

estado, emprego, profissão, título, nação de uma pessoa, ou o genero e a especie das 

cousas, casos estes em que geralmente não se usa artigo, em portuguez, exemplo: O pai 

d’elle é coronel, His father is a colonel.  

 

 Encerrando o estudo dos artigos, Corrêa propõe ao estudante exercícios de fixação do 

conteúdo apresentado, distribuídos em seis blocos de frases soltas. Divergindo do padrão até 

então presente na obra, não há uma lista de vocabulário com traduções de certos vocábulos 

retirados das frases soltas, sugerindo que o autor pretendeu propiciar aos aprendizes uma prática 
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em grau de dificuldade maior, provavelmente movido pelo interesse desenvolver as habilidades 

de leitura e de produção textual em língua estrangeira.  

Além disso, observa-se a preocupação do autor com a educação da mocidade, visto que 

as frases soltas dos exercícios de fixação tratam de temas como história, ciências, geografia, 

conhecimentos gerais, artes e de orientações comportamentais e preceitos morais a serem 

seguidos. 

 A sintaxe do nome é objeto de estudo da terceira seção, na qual o autor propõe-se a 

complementar os estudos sobre o substantivo, visto que a respeito desse termo gramatical muito 

já havia sido dito e considerado na segunda parte do compêndio.  

Dessa forma, ao tratar das variações de gênero o autor aponta para as especificidades da 

língua inglesa nesse aspecto, como por exemplo, a formação de feminino em nomes de títulos 

estrangeiros, que não têm correspondente em inglês, nomes que apresentam a mesma forma no 

masculino e no feminino, e nomes que indicam nacionalidade que formam o feminino com a 

palavra woman e o masculino com a palavra man. 

No que se refere às variações de número, Corrêa também destaca as particularidades da 

língua explicando, por exemplo, as regras da formação do plural das palavras derivadas de 

línguas estrangeiras, e especialmente das línguas mortas, que conservam a sua forma própria no 

plural, dos nomes que indicam nacionalidade terminados em se, ch, sh, cujas formas não se 

alteram no plural, dos nomes próprios e das palavras compostas. 

Com relação às funções sintáticas do substantivo, é visível a influência da Gramática 

Latina, na medida em que o autor se utiliza da nomenclatura dos casos em latim para tratar do 

emprego do nome como substantivo, complemento do verbo e ainda nas relações de posse que 

estabelece com outros nomes, respectivamente, nominativo, acusativo e genitivo. 

O processo de formação de nomes por afixação, o qual Corrêa denomina formação de 

substantivos “por meio de certas syllabas chamadas affixas” (Corrêa, 1909, p. 163) é também é 

mencionado na seção dedicada à sintaxe do nome. A esse respeito, o autor apresenta uma 

listagem de terminações em inglês seguidas da explicação sobre os sentidos que conferem aos 

substantivos, como também exemplos e suas traduções para o português. 

A comparação com o vernáculo é uma constante na obra, e se faz presente ao final dessa 

seção, em que o autor discorre sobre a analogia entre determinadas terminações de vocábulos em 

inglês e em português: Os nomes acabados em ão, em portuguez, terminão geralmente, em 
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inglez, em tion, sion, ion, exemplo: acção, action; affeição, affection; paixão, passion; missão, 

mission; opinião, opinion (CORRÊA, 1909, p. 164) 

Concluindo a seção, são apresentados os exercícios sobre a sintaxe do nome, 

distribuídos em quatro blocos de frases soltas em português, possivelmente para serem traduzidas 

para o inglês. Mais uma vez, nesse aspecto, o autor mantém-se fiel à estrutura organizacional das 

atividades de fixação: frases soltas de cunho científico, cultural e moral em português sob um 

enunciado que determina apenas o conteúdo que o gramático pretende destacar. Conforme 

mencionado anteriormente, essa pode ser considerada uma evidência de que o compêndio havia 

sido elaborado com vistas a utilização em sala de aula, pelo professor. 

A quarta seção é dedicada aos estudos sobre uso e colocação do adjetivo em inglês. 

Tendo já explicado a regra geral que prevê a anteposição do adjetivo em relação ao substantivo 

na segunda parte da gramática, Corrêa volta sua atenção para as exceções e graus de comparação 

e suas particularidades, como por exemplo, os adjetivos que não admitem os graus de 

comparação – impossible, indispensable, extreme, entre outros. 

 A formação dos adjetivos também é objeto de estudo detalhado na  obra Gramática 

Prática da Língua Inglesa. Corrêa apresenta uma considerável lista de terminações em inglês que 

acrescidas aos substantivos, em sua maioria, formam adjetivos. Observa-se uma analogia entre 

essas e as terminações do português, reforçando, portanto, ideia de que a comparação entre o 

inglês e o português em um contexto de tradução e exposição gramatical é a base metodológica 

sobre a qual o manual foi elaborado.  

 Continuando o tratamento dos adjetivos em sua obra, Corrêa chama atenção para aquelas 

construções em que a inversão na ordem de colocação transforma um substantivo em adjetivo 

sem mudança alguma na forma, o que para o autor é um ponto que requer bastante atenção do 

falante estrangeiro. Ele demonstra de que forma a inversão na ordem de colocação dos 

substantivos na frase modifica o sentindo: “a flower Garden, um jardim florido/ a Garden flower, 

uma flor de jardim” (CORRÊA, 1909, p. 175).  

Além disso, o autor faz mais algumas observações acerca de outras formações de 

adjetivos, como aquelas que se  dão a partir dos particípios presentes (a forma -ing)  e dos 

particípios passados, os que escrevem-se em inglês com letra maiúscula sempre – os adjetivos 

pátrios – e os adjetivos substantivados, que quando em português são empregados no plural, 

permanecem no singular em inglês, precedidos do artigo the, por exemplo: “Os ricos e os pobres, 
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os grandes e os pequenos, são todos sujeitos á morte, The rich and the poor, the high and the low, 

are all subject to death” (CORRÊA, 1909, p. 175).  

A esse respeito, Corrêa tece ainda mais detalhes ao comentar que caso esses adjetivos 

sejam usados no singular e com referência a uma pessoa, é necessário que, em inglês, sejam 

seguidos de um nome genérico, como por exemplo: “O sábio é prudente, The wise man is 

prudent. A pobre da aldeia, The poor woman in the village” (CORRÊA, 1909, p. 176). O autor 

acrescenta que essa regra, no entanto, tem exceções e elabora uma lista descrevendo as diferentes 

situações em que os adjetivos formam plural.  

Ainda sobre os adjetivos substantivados, é feita uma observação de que quando esses 

termos estão no genitivo não se usa o sinal  ’s, mas sim a preposição of, como em : “A vida dos 

sábios, The life of the learned, e não the learner’s life” (CORRÊA, 1909, p. 176). 

Os adjetivos numerais também recebem um estudo minucioso e atento a todos os 

principais aspectos do seu emprego, desde a diferença entre os ordinais e os cardinais até o modo 

de contar dinheiro, passando pela a leitura das horas e datas do ano. 

A seção sobre os adjetivos encerra-se com os exercícios de frases soltas em português 

para fixação do conteúdo, mantendo o padrão observado ao longo de toda a obra.   

Prosseguindo os estudos de sintaxe, Corrêa apresenta na quinta seção o emprego e 

colocação dos pronomes. Em primeiro lugar, o gramático trata do pronome pessoal deixando 

transparecer mais uma vez a influência da gramática latina em seu trabalho, visto que se refere a 

sua função sintática como sujeito ou nominativo.  

Após estabelecer a regra geral de uso do pronome pessoal, ou seja, a sua colocação antes 

do verbo, que concorda com ele em número e pessoa, o autor apresenta uma lista de exceções 

relacionadas à natureza da oração, bem como especificidades quanto ao seu emprego como 

complemento  verbal e também quando se refere a uma oração inteira de um mesmo  período.   

 Os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos são estudados em seguida, tendo o 

autor o mesmo cuidado em apresentar as particularidades do uso e colocação na frase em inglês, 

assim como estabelecer comparações com o português, como por exemplo: “O artigo  portuguez, 

que precede ordinariamente o adjetivo possessivo, não se traduz em inglez, exemplo O meu 

relógio, My watch. A minha casaca, My coat” (CORRÊA, 1909, p. 188). 

 O tratamento dos pronomes demonstrativos e reflexivos obedece a um roteiro 

semelhante, em que o autor pontua as particularidades do emprego da estrutura, comparando o 
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seu uso em português por meio explicações objetivas e de alguns exemplos. Os pronomes 

indefinidos por sua vez são mais detalhadamente estudados, visto que para cada um deles há no 

compêndio um espaço de exposição de regras de uso, comparação com a língua mãe e de 

traduções para o inglês de frases exemplificadoras. 

 Finalizando o estudo dos pronomes, encontram-se seis extensos blocos de frases soltas 

em português para possível tradução, reunidos sob o título de Exercicios sobre a Syntaxe dos 

Pronomes, conforme o padrão de atividades de fixação da aprendizagem estabelecido ao longo 

do compêndio de ensino de inglês. 

 A sintaxe dos verbos, sexta seção da terceira parte do compêndio, divide-se por sua vez 

e seis subseções, a saber: concordância do verbo com o sujeito, formação e emprego dos tempos 

dos verbos, verbos auxiliares – to have – to be, verbos portugueses que são traduzidos de 

diferente modo em inglês, verbos impessoais e verbos reflexivos e recíprocos.  

 No que diz respeito à concordância do verbo com o sujeito, Corrêa apresenta os 

diferentes casos em que o sujeito é composto por dois ou mais nomes, ligados por diferentes tipos 

de conjunção. Para cada uma das situações, o autor oferece um exemplo em inglês, seguido de 

sua tradução para o português.   

 Os estudos sobre formação de emprego dos verbos tratam de cada tempo verbal em seus 

respectivos modos, apontando particularidades da forma relacionadas com o uso de cada tempo 

verbal e o seu significado no discurso. 

Além disso, é traçado um paralelo com os tempos verbais do português a fim de 

esclarecer pontos em que não ocorre uma correspondência exata entre o vernáculo e a língua 

inglesa. Corrêa aponta, por exemplo, que em português, as três formas de se exprimir o tempo 

presente em inglês – presente do verbo; gerúndio e o verbo to be; e presente do verbo, precedido 

do sinal do – se traduzem de uma só maneira. 

 Nesse contexto, o autor apresenta um modo verbal que considera especial na língua 

inglesa, o potencial: “Este é um modo especial do verbo inglez, e indica a permissão, a 

possibilidade, o poder, a capacidade, ideias estas que são representadas pelos auxiliares may, 

might, can e could” (CORRÊA, 1909, p. 220). Tendo em vista que não havia esse modo em 

português, o autor comenta que muitos gramáticos omitem o modo potencial e empregam os 

auxiliares may e might como auxiliares do subjuntivo, atitude com o qual ele não concorda, uma 

vez que, a seu ver, os verbos perdem as características de ambos os modos.  Ao que ele denomina 
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modo potencial, as gramáticas de inglês atuais relacionam o uso dos modais que conferem aos 

verbos graus de certeza, probabilidade, possibilidade e de habilidade, conforme atesta David 

Crystal (2000, p. 174): 

 

O modo se refere a um conjunto de contrastes sintáticos e semânticos assinalados por 

paradigmas alternativos do verbo: modos INDICATIVO (em muitas línguas a forma 

não-marcada), SUBJUNTIVO E IMPERATIVO. Semanticamente, existe uma 

diversidade de significações, em especial atitudes do falante em relação ao conteúdo 

factual do enunciado, como incerteza, vagueza, possibilidade, etc. Sintaticamente, estes 

contrastes podem ser assinalados por formas flexionais alternativas do verbo, ou por 

auxiliares. O inglês usa principalmente auxiliares “modais”, como may, can, shall, must, 

mas faz uso da flexão.  

 

Entre as considerações e regras de emprego e formação dos modos indicativo, 

subjuntivo, imperativo e potencial, Corrêa inclui o estudo respeito dos modos infinito, particípio 

presente e particípio passado, os quais alguns gramáticos, como Rocha Lima (2014) por exemplo, 

consideram formas nominais do verbo.  

O autor do compêndio de ensino de inglês, discorre sobre as regras de uso do modo 

infinito (ou infinitivo) minunciosamente, observando de modo contínuo o paralelo com o 

Português e as diferenças na construção da frase necessárias à adequação da tradução do inglês 

para o português e do português para o inglês.  

No que diz respeito ao particípio presente, a comparação com o português permanece, 

além do esclarecimento sobre o fato de esse modo verbal figurar na oração de diferentes 

maneiras, como substantivo, como adjetivo, e como particípio também. A mesma linha de 

pensamento é atribuída à descrição do particípio passado na Gramática Prática. Nela, o autor da 

obra confirma sua percepção acerca do aspecto dual na função do particípio passado em inglês 

(CORRÊA, 1909, p. 227). :  

 

O particípio passado, perfeito ou passivo, é assim chamado porque exprime uma acção 

acabada ou um estado passivo, exemplo, exemplo: The wicked are despised, Os máos 

são desprezados. [...] / O particípio passado é usado como adjectivo; e como tal está 

sujeito a todas as condições dos adjectivos, em geral, exemplo: He is a learned man, Elle 

é um homem illustrado.  

 

Prosseguindo os estudos da sintaxe do verbo, Corrêa procede ao tratamento dos verbos 

auxiliares em sua obra. Os primeiros a serem abordados são os verbos to be e to have. O primeiro 

é apresentado de forma bastante exaustiva em todas as suas nuances de uso. O autor explica os 
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diferentes sentidos que o verbo assume dependendo do relacionamento com outros termos da 

oração, de maneira que o aluno é exposto ao significado e à função do verbo to be quando é 

seguido de um adjetivo, empregado impessoalmente, e empregado como agente da passiva.  

Semelhante tratamento é dado ao verbo to have, logo em seguida. São apresentadas as 

diferentes circunstâncias na língua em que esse verbo é usado e as traduções correspondentes a 

cada uma delas, inclusive chamando a atenção para o fato de o sentido mais comum atribuído ao 

verbo em português, que no caso do verbo to have é ter, nem sempre encontrar o mesmo 

correspondente na tradução inversa, ou seja, há situações na língua em que ter não é vertido para 

o termo em inglês to have (Corrêa, 1909, p. 230): 

 

 O verbo ter é empregado, em portuguez, n’uma acepção especial, para indagar de 

qualquer incommodo physico ou cousa inesperada acontecida a alguém, o que se traduz, 

em inglez, por uma locução diversa, exemplo: O que tem Vm.? What is the matter with 

you? ou What ails you? O que tem seu pai? What is the matter with your father?  

 

Ainda que considerando a base teórico metodológica adotada, com ênfase na tradução, é 

possível observar no estudo dos verbos auxiliares traços de preocupação do autor com os 

aspectos comunicativos no ensino da língua inglesa, na medida em que investiga diferentes 

circunstâncias em que as estruturas verbais são utilizadas, bem como a adequação das diferentes 

traduções em contextos comunicativos distintos. 

Nesse sentido, Corrêa dedica cerca de cinco páginas da seção sobre a sintaxe dos verbos 

a explicações sobre verbos em português que são traduzidos de diferentes modos em inglês, de 

acordo com os diferentes sentidos que podem assumir, como por exemplo ao considerar o verbo 

poder: “O verbo poder exprime-se, em inglez, de diferentes modos, segundo a ideia que se quer 

enunciar.”(Corrêa, 1909, p. 231).  

Outros verbos em português são apresentados em suas diversas acepções em inglês, 

como o verbo querer, o verbo dever, e o verbo fazer, incluindo, com relação a esse último, 

explicações mais detalhadas acerca das diferenças de uso entre as duas formas que o verbo fazer 

assume na língua inglesa: make e do. 

O estudo dos verbos impessoais também é objeto de estudo minucioso por parte de 

Corrêa em seu manual de ensino de inglês. Diferentemente do tratamento dado aos verbos na 
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seção anterior, o autor tem como foco maior na forma das construções verbais que imprimem o 

aspecto de impessoalidade à ação (Corrêa, 1909, p. 237): 

 

O verbo impessoal portuguez Haver é expresso, em inglez, pela palavra there, seguida 

do verbo to be; advertindo-se que quando o sujeito estiver no singular é preciso pôr a 

terceira pessoa do singular do verbo to be precedida de there  para cada tempo, e quando 

o sujeito estiver no plural se deve usar da terceira pessoa do plural, exemplo: Há muita 

gente, There is a great many people. Ha muitos dias santos n’este mez, there are many 

holidays this month.  

 

 O último item a ser tratado na seção de sintaxe dos verbos relaciona-se aos verbos 

reflexivos e recíprocos, onde Corrêa chama a atenção par ao fato de que é preciso muito cuidado 

na versão dos verbos reflexivos portugueses para o inglês, tendo em vista que somente os verbos 

ativos é que podem acidentalmente tomar a forma reflexiva em inglês.  

Após discorrer sobre o uso e colocação dos pronomes que servem de complemento aos 

verbos reflexivos, como myself, traduzido como me; thyself, como te; himself, se ( masc.); herself 

, se ( fem.); itself, se (neu.); ourselves, nos; yourselves, vos; e themselves, lhe, o autor apresenta 

uma lista de verbos essencialmente reflexivos, em português e que não tomam essa forma em 

inglês, demonstrando nesse ponto,  mais uma vez a preocupação maior com a forma do que o 

sentido. 

Em consonância com o padrão estabelecido ao longo de toda a obra, a seção termina 

com uma bateria de blocos de frases soltas sob o título “Exercícios / Sobre a Syntaxe dos Verbos” 

(CORRÊA, 1909, p. 241). 

A sintaxe do advérbio é o tema de estudo da sétima seção da terceira parte da obra de 

Filippe Corrêa. Após uma explicação acerca do uso e colocação do advérbio na oração de forma 

geral, o autor apresenta de forma mais detalhada o emprego dos diversos tios de advérbio : os 

advérbios de tempo – que nas gramáticas atuais é denominado advérbio de frequência  - , e os de 

lugar – inclusive os que são seguidos de preposição como hereof, thereof e whereof, por exemplo, 

e que neste caso ocupam o lugar do pronome demonstrativo this.  

Além disso, Corrêa esclarece sobre aspectos peculiares ao uso dos advérbios que não são 

observados em português a partir de frases exemplificadoras nessa língua e suas respectivas 

traduções. 
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Ao final da seção, é apresentada uma extensa lista das locuções adverbiais mais usadas 

em português e suas traduções para o inglês, além dos exercícios sobre o conteúdo, compostos de 

blocos de frases soltas a serem possivelmente vertidas para o inglês. 

Ainda na terceira parte, a oitava seção trata da sintaxe das conjunções. O autor apresenta 

um extenso inventário de conjunções em português e, para cada uma delas, a tradução e 

observações a respeito do seu emprego na oração. Nesse contexto, transparece o cuidado do autor 

em propiciar ao leitor uma experiência de aprendizagem da língua mais significativa, além do 

estudo centrado na forma. Ao exemplificar o emprego da conjunção that, por exemplo, Corrêa 

aponta para a questão do uso da língua, referindo-se à possível supressão do termo em linguagem 

coloquial, denominada, em sua obra, “estylo familiar” (Correa, 1909, p.261): 

 :   

A conjunção Que traduz-se de diferentes maneiras:  

1.° Quando se emprega como simples conjunção ou laço entre duas proposições, ou 

entre dous verbos, exprime-se por that, que no estylo familiar se suprime muitas vezes, 

exemplo: o alfaiate disse que viria, The tailor said (that) he would come. [...]  

 

 No exemplo a seguir também é possível observar o interesse do autor no uso da língua 

inglesa (CORRÊA, 1909, p. 265): 

 

But, em muitas phrases consignadas pelo uso, tem uma significação negativa, 

correspondente a que não, sem que, se não fôra, a não ser, exemplo: Não ha homem tão 

bom que não tenha seus defeitos, There is no man so good but has his failings.  

 

Finalizando oitava seção, o compêndio apresenta uma lista de locuções conjuntivas em 

português, traduzidas para as expressões equivalentes em língua inglesa, o que também 

demonstra a preocupação com o sentido para além da forma com as quais os termos se 

apresentam na oração.  

Os exercícios que se seguem à apresentação do conteúdo gramatical dessa seção são 

característicos do padrão que estabelecido ao longo de toda a obra, ou seja, sob um título que faz 

referência ao assunto estudado, organizam-se blocos de frases soltas em português, muito 

provavelmente com objetivo de oferecer material para auxiliar o professor a elaboração de tarefas 

e aprendizagem para seus alunos. 

A sintaxe da interjeição é o tema da nona seção, na qual Corrêa limita-se a apresentar 

apenas uma lista de locuções interjetivas à guisa de ilustração, visto que, segundo o autor, é 
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impossível estabelecer regras para o emprego de termos que exprimem emoções, sensações e 

estado de espírito, em suas palavras, “movimentos súbitos da alma” (Corrêa, 1909, p. 268). 

O último assunto a ser tratado na terceira parte do livro Gramática Prática é a sintaxe 

das preposições, e como o próprio autor esclarece, foi deixado para o final porque requer 

explicação cuidadosa, tendo em vista ser considerado uma das dificuldades da língua inglesa.  

Ao apresentar o conteúdo da décima e última seção, Corrêa divide as preposições 

inglesas em quatro grandes categorias, de acordo com seu emprego: o primeiro grupo reúne as 

preposições essenciais, ou seja, aquelas que são empregadas na frase no sentido próprio das 

relações que exprimem; o segundo, é constituído de preposições que assumem significado 

diferente do essencial, ou natural como o autor denomina, em expressões preposicionadas; o 

terceiro engloba as preposições empregadas como complementos de adjetivos e o quarto encerra 

aquelas que se seguem a certos verbos modificando sua significação, ou seja, integrantes de 

construções verbais preposicionadas. 

Atendendo ao propósito de um estudo cuidadoso em face da complexidade do assunto 

para o aprendiz do idioma, Corrêa desenvolve para cada um dos grupos mencionados uma grande 

variedade de exemplos e explicações quanto ao sentido, emprego e colocação das preposições.  

Dessa forma, por exemplo, na parte dedicada às observações sobre o primeiro grupo, o 

autor apresenta uma extensa lista das principais preposições inglesas seguidas das respectivas 

traduções e descrição das relações que exprimem na frase. Além disso, ainda referente ao 

primeiro grupo, Corrêa apresenta uma relação de preposições da língua portuguesa mais usadas e 

as diferentes formas de traduzi-las de acordo com o sentido que se queira dar na frase.  

Com relação ao segundo grupo de preposições, Corrêa trabalha de forma mais sucinta, 

uma vez que se limita a apresentar frases exemplificadoras em inglês seguidas de suas respectivas 

traduções.  

De maneira semelhante o autor, no segundo grupo, discorre sobre os adjetivos 

acompanhados de preposições, sendo que apresentação em forma de lista contém uma terceira 

coluna, na qual figuram exemplos de frases em inglês e sua tradução em português para cada 

termo preposicionado.  

Já no que se refere ao quarto grupo, Corrêa volta a fazer uso de longas listas de 

apresentação de estruturas, as quais, nesta parte do compêndio, se traduz em uma extensa 
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listagem de verbos preposicionados distribuídos em ordem alfabética, seguidos de suas 

respectivas traduções.  

Cabe ressaltar que há nessa listagem algumas particularidades na apresentação dos 

termos que muito provavelmente tem como objetivo destacar a função modificadora de sentido 

da preposição junto ao verbo: a lista é organizada em seis colunas. Na primeira, constam os 

verbos em inglês na sua forma infinitiva, sem preposição; na segunda, as respectivas traduções; a 

terceira coluna apresenta os mesmos verbos da primeira, acrescidos de preposições, e a quarta, a 

tradução dos verbos preposicionados. Já a quinta coluna é reservada para as frases 

exemplificadoras de cada uma dessas formas verbais, as quais, por sua vez, encontram as suas 

respectivas traduções na sexta e última coluna. 

Ao final dos estudos de sintaxe das preposições encontra-se, conforme o modelo 

reproduzido ao longo de todo o compêndio, frases soltas em português, agrupadas em cinco 

blocos, disponibilizadas como exercícios sobre o conteúdo trabalhado. 

Após a apresentação das três partes em que se divide a publicação Gramática Prática, o 

autor oferece uma série de textos em português sob o título “THEMAS, Com aplicação ás regras 

de grammatica ensinadas n’este compêndio” (CORRÊA, 1909, p. 300). Os textos versam sobre 

os mais variados assuntos, desde temas religiosos a científicos, passando por conteúdos de 

formação moral e cívica. A julgar pela leitura do título, trata-se de um material apropriado ao 

exercício e à prática de conteúdos relacionados à aprendizagem da língua inglesa.  

Concluindo o estudo da gramática do inglês eu seu compêndio, Filippe Corrêa apresenta 

em formato de apêndice, uma lista dos termos mais comumente empregados no comércio, 

organizados em ordem alfabética, dirigidos aos alunos do Instituto Comercial, bem como frases e 

abreviaturas comerciais, expressões de tratamento nas duas línguas e idiotismos em português, 

traduzidos para o inglês. As cinco páginas finais do compêndio são reservadas ao índice analítico 

da obra. 

 

5.5 A Prosódia Inglesa de Jasper Harben  

Ocupemo-nos agora dos principais aspectos acerca das propostas pedagógicas para o 

ensino de ensino da de inglês observados na obra de Jasper Harben. 
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Figura 6: capa do manual de ensino de inglês Prosódia Inglesa 

 

               Fonte: HARBEN, 1878 

 

5.5.1 Prefácio: sinopse e propósitos do autor 

No prefácio de Prosódia Inglesa Jasper L Harben nos apresenta o objetivo principal  da 

publicação desse manual de ensino de Inglês: produzir no espírito da mocidade, por meio da 

análise da linguagem e princípios do pensamento, uma perspicácia e um poder de discriminação 

que podem se aplicar a qualquer assunto. O autor acredita que a retidão de caráter depende da 

cultura de seu espírito, o que na verdadeira dignidade do homem. 

Em sua descrição da obra, o professor aponta para o fato de que Prosódia Inglesa é um 

esboço de um curso de instrução que tem oferecido aos seus discípulos de forma bem sucedida. 

Há oito anos como professor na Corte, Harben comenta os resultados sua dedicação ao magistério 

evidenciados nas conquistas de seus alunos; alguns se tornaram professores, centenas deles 

empregados no comércio, e outros muitos na classe escolástica. 
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Aprofundando a caracterização da gramática, o autor discorre sobre a elaboração dos 

materiais foram compilados nesta obra sobre pronunciação, algo que vem ocorrendo desde 1870, 

e que é considerado extremamente importante dada a dificuldade que o professor tem para 

explicar a prosódia ou pronúncia inglesa, única dificuldade real, segundo o autor, que se encontra 

no estudo do idioma inglês. 

Entretanto, continua o estudioso, encontrou dificuldades para coletar o material para a 

elaboração de seu projeto. Ele argumenta que em sua área de interesse, ou seja, da prosódia ou 

pronúncia, havia apenas dicionários como o de Lacerda, que por sua vez eram grandes e 

volumosas demais para servirem ao público em geral.  

Além disso, as observações orais eram difíceis de serem lembradas, mesmo por aqueles 

que tinham mais empenho e interesse em estudar o inglês com bom aproveitamento.  

Dessa feita, sua primeira intenção teria sido a de elaborar apenas um resumo dos pontos 

mais comuns, mas, a suposição de  que algum colega desejasse utilizar seu trabalho em suas 

aulas, e de que alguns estudiosos já autônomos quisessem aperfeiçoar-se ou mesmo divertir-se 

com a leitura do livro em questão, levou-o a produzir uma obra de caráter um pouco mais 

filosófico, embora de uma natureza não tão carregada de muita profundidade, e até mesmo sem 

grandes pretensões à originalidade. 

O propósito principal de Prosódia Inglesa é ser antes de original, útil. Por isso, o autor 

faz uma ressalva ao comentar que se não apresentou aos leitores novas ideias, soube revestir as 

antigas de novas roupagens. Procurou utilizar-se de diferentes abordagens dos diferentes autores 

cujas obras consultou, aproveitando-se de suas ideias, modificando algumas  e adicionando outras 

que a longa experiência e dedicação aos estudos lhe teriam trazido. 

As fontes onde o autor buscou inspiração ao preparar seu manual de ensino de inglês e 

às quais deve muitas ideias foram, principalmente, Fouler, Murray, Smith, Clarke, Jaku, Horne 

Tooke, sem mencionar o grande número de gramáticos ingleses, alemães e franceses. 

O professor, demostrando certo entusiasmo, admite que a obra pode ter muitas falhas, 

correndo o risco de sair-se mal na tentativa de melhorar o ensino de inglês, porém afirma que 

nada disso seria capaz de  tirar-lhe o prazer de ter tentado fazê-lo. A esse respeito, Harben declara 

ter se esforçado para oferecer em sua o maior número possível de exemplos, assim como grande 

número de exercícios para serem lidos cuidadosa e repetidamente, destacando a importância de 

tais atividades visto ser a sua obra a primeira a tratar especificamente sobre a pronúncia inglesa. 
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Em face dessa abordagem pioneira nos estudos de língua inglesa, o autor pede licença 

para fazer algumas observações acerca do efeito que um estudo sistemático de prosódia tem, não 

apenas sobre o estilo e linguagem do estudante, como também sobre o seu desenvolvimento  

intelectual de forma geral. 

No que diz respeito ao melhoramento do pensamento, o professor apoia-se nas 

observações de Coleridge sobre educação no prefácio dos seus “Aids to reflection” para descrever 

um dos os propósitos de a Prosódia Inglesa. Na apresentação de sua obra, o escritor citado atesta 

ser um de seus principais objetivos conscientizar o leitor do valor do conhecimento do uso das 

palavras e da vantagem incalculável de empregá-las com propriedade e ciência de seu sentido 

primário derivativo e metafórico. 

Corroborando as ideias de Coleridge, Harben acrescenta a importância da figura do 

professor, de preferência inglês ou norte-americano, para que o aluno aprenda de viva voz certos 

sons que não podem ser pronunciados com exatidão por um estrangeiro, uma vez que não há 

equivalentes em português que os represente. Nesse contexto, observa que na elaboração do 

compêndio, foi dada uma atenção especial ao estudo  da pronunciação, outro grande, se não o 

principal objetivo da obra, tendo em mente o caráter arbitrário da pronúncia da língua inglesa. 

Em função  da sua exposição aos caprichos da moda e do bom gosto, continua o autor, a 

pronúncia adotada, de maneira geral  foi a de Webster e Worcester, embora nenhum deles possa 

ser considerado em absoluto como autoridade na matéria.  

Dessa forma, Harben declara que preferiu a todos os dicionários e ortoépicos o uso da 

sociedade literária e bem educada de Londres, considerada talvez a metrópole da literatura 

Anglo-Americana, em que pese que a pronúncia dos Estados Unidos era na época vista pelo autor 

mais coerente com o uso dessa cidade do que qualquer parte do Império Britânico.  

Com relação ao método proposto pela obra, o autor aponta para a utilidade incontestável 

de fazer-se ler ou pronunciar todos os dias umas três ou quatro páginas da parte ortoépica até o 

aluno ficar habilitado a ler qualquer trecho sem incorrer em muitos erros, passando depois esses 

exercícios a serem realizados  duas ou três vezes por semana. 

Nesse aspecto, Harben aborda a relevância da leitura do verso, considerada por ele o 

mais poderoso método para aprender a verdadeira pronúncia de qualquer língua. Ao seu ver, as 

consoantes inglesas têm mais ou menos o mesmo valor que as da língua portuguesa. De sorte 



171 

 

 

 

que, sendo as sílabas longas ou breves marcadas na poesia, torna-se muito fácil ler não só correta, 

mas correntemente, o verso inglês.  

Além disso, prossegue o autor, a forma exterior da poesia pode exercer uma grande 

influência sobre o estilo, visto que tende a promover a perspicuidade ou clareza, bem como a 

graça da linguagem, e a cultivar a pureza de pensamento e de gosto. Para o autor, a poesia inglesa 

merecia muito mais atenção do que a que tinha sido dada até a época da publicação da gramática.  

Em sua opinião, nenhuma outra conta obras tão grandiosas como as de Shakespeare, 

Longfellow, Chaucer, Milton, Byron, Pope, Gray, Spenser, e uma plêiade distinta de muitos 

outros, cuja fama é conhecida em todas as nações. Acrescenta que apesar de o verso inglês ser 

considerado muito difícil para ler-se, é na realidade muito mais fácil que a prosa, essa sim, um 

tanto difícil. 

No que tange aos princípios de educação, o estudioso aponta para um aspecto que nunca 

deve ser perdido de vista e que não obstante sua importância não parece ser muito claro o 

suficiente aos educadores que se dedicam ao assunto. Em sua opinião, é preciso lembrar que, 

antes de estudar qualquer língua, é preciso termos em mente dois objetivos: um (de grande 

importância), é o  feito que que o estudo produzirá no desenvolvimento da inteligência; e o outro, 

a sua utilidade prática quanto às necessidades humanas, ou seja, a respeito de sua aplicação 

prática como intermédio  de comunicar pensamentos. 

Ainda em relação aos princípios educacionais, o autor argumenta que a escassa instrução 

dada aos estudantes em todas as escolas acerca do gênio, caráter, origem, história e mesmo 

gramática da língua inglesa seria o suficiente para estimular qualquer escritor a procurar 

promover o conhecimento da sua pronúncia, natureza e filosofia, com vistas a atender crescente 

necessidade de maiores conhecimentos práticos e teóricos  da língua inglesa.  

Como exemplo dessa limitação o ensino da língua, Harben cita a metodologia usual do 

curso de instrução na língua inglesa no Brasil, que consiste apenas em fazer o aluno decorar 

algumas regras de gramática, traduzir algumas páginas e compor meia dúzia de temas.  

Em sua crítica a essa metodologia, o linguista aponta que nada é feito para ensinar as 

partes mais essenciais da língua inglesa; nada absolutamente sobre a filosofia da construção; nada 

sobre a facilidade de expressão; formas de idioma, formação de estilo, escolha de palavras mais 

apropriadas, etc., sobre um assunto importantíssimo de versificação, poesia, figuras de 

linguagem, etc. 
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Ao relatar que não há um só livro que trate das diversas formas e variedades do verso 

inglês, o autor vai mais além em sua reprovação ao método de ensino utilizado na época. 

Acrescenta que podem até ser encontradas algumas poucas observações em  algumas gramáticas 

inglesas, porém essas serviriam mais para atrasar do que adiantar o aluno, na medida em que não 

são apropriadas à língua portuguesa.  

Ressaltando mais uma vez a suma importância da língua inglesa, tanto no aspecto da 

filologia como do estudo particular, Harben declara que é hora de se fazer algo mais em prol dos 

estudantes do que exercícios gramaticais imperfeitos. Esses precisam de algum método de estudo 

os capacitem a discriminar palavras, trazendo-lhes um conhecimento mais íntimo das belezas da 

língua inglesa e o gosto pelo seu poder e gênio característico. 

Eis como o autor apresenta a Prosódia Inglesa: uma tentativa de preencher essa lacuna, 

publicada na esperança de que, quaisquer que sejam suas falhas, possa ajudar a dar impulso e 

promover o conhecimento da literatura, que todos devem se orgulhar de conhecer, entender e 

apreciar. 

A esse respeito, o gramático menciona o grande número de senhoras , elegantes e 

prendadas que com ele têm estudado nessa obra, nas casas de mais alta categoria, provando que a 

aquisição da língua inglesa é altamente apreciada como parte indispensável da educação 

feminina. O autor garante que a obra vem proporcionar às senhoras elegantes e estudiosas um 

método fácil, agradável, completo e divertido de falar  perfeitamente a língua inglesa, 

considerada na época a mais difícil de todas no que se refere à leitura e pronunciação.  

Para o autor, a correta e elegante enunciação de uma língua moderna, certamente a mais 

falada de todas, e um estilo gracioso de ler a língua de seus escritores em prosa e verso é uma 

habilidade particularmente feminina, um sinal distintivo de boa educação, capacidade e estudo.  

Nesse contexto, o escritor espera que com poucas lições de um bom professor as 

senhoras sejam capacitadas a poder apreciar as belezas dos grandes autores ingleses, 

especialmente dos poetas cujas obras são conhecidas em todos os lugares onde a civilização se 

tem feito presente. O autor não considera exagero dizer que naquela época a língua inglesa era 

falada por duzentos milhões de habitantes, enquanto a quantidade de falantes do francês talvez 

não ultrapassasse a terça parte desse número. 

Ao concluir o prefácio de a Prosódia Inglesa, Harben anuncia sua esperança de que a 

obra seja bem aceita, o que, além de compensá-lo por todo o esforço em prol do aperfeiçoamento 
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estudo do inglês e pelas vigílias dedicadas ao progresso da mocidade brasileira, seria motivo de 

grande satisfação pelo benefício que presta ao público em geral, e aos seus amigos e discípulos 

em particular que o solicitaram a publicação desse trabalho.  

A leitura do prefácio de Prosódia Inglesa de revela alguns dos aspectos que circundaram 

o ensino do inglês como língua viva no Brasil dos oitocentos, a metodologia empregada, o modo 

pelo qual as questões linguísticas foram trabalhadas e o contexto educacional do século XIX. 

No início do século XIX, o ensino das línguas vivas, e entre elas, o inglês, restringiu-se a 

algumas cadeiras isoladas, sendo o francês mais privilegiado do que o inglês em termos de 

procura pelos alunos desejosos de frequentar os Estudos Maiores, que requeriam aprovações nos 

exames para os cursos pretendidos.  

Os exames preparatórios representavam, portanto, a porta de entrada para os cursos 

superiores do império, como exemplificam os estatutos para a Escola de Medicina do Rio de 

Janeiro, de 6 de março de 1837, segundo os quais nenhum estudante poderia se matricular na 

referida escola sem a aprovação em todos os exames preparatórios, que deveriam abordar 

conteúdos sobre a gramática latina em primeiro lugar, seguidos de exames de francês ou inglês, 

filosofia, aritmética e geometria (BRASIL, 1861, p.95-97). A língua inglesa passava assim aos 

poucos a ser inserida nos preparatórios dos cursos superiores, embora continuasse a ser preterida 

pelo francês em caso de escolha de apenas uma língua viva.  

De acordo com Oliveira (2006, p. 310), o sucesso dos preparatórios influenciou a 

publicação de vários compêndios voltados para os Exames Gerais de Preparatórios, como, por 

exemplo, a Selecta Anglo-Americana, de Philippe Maria da Motta de Azevedo Corrêa, a 

Collection of classical extracts, aprovada pelo Governo Imperial e traduzida por Charles 

Neucome Palmer, e a Selected passages, contendo versos retirados de Lingard, Macaulay e 

Milton. O compêndio de Jasper Harben, a Prosódia Inglesa, veio juntar-se a essas três obras no 

propósito de treinar os alunos para os preparatórios. 

No texto introdutório de sua obra, Harben oferece orientações detalhadas de um estudo 

contínuo que se baseava principalmente na leitura e pronúncia , todos os dias, de três a quatro 

páginas do livro, assegurando o aprendizado da língua, principalmente em decorrência do contato 

com a poesia inglesa, que acrescentava, segundo o autor um valor inestimável à formação 

educacional e cultural do aluno. 
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A esse respeito, o professor faz um desabafo sobre o desinteresse pelo ensino da língua 

inglesa, que deveria ser considerada como essencial para a educação,  o que não ocorria devido à 

falta de conhecimentos práticos e teóricos acerca da matéria. O relato do professor contribui para 

a análise do ensino de inglês no Brasil, na medida em que descreve de forma crítica as práticas 

que observava ao seu redor, como ilustra a passagem a seguir (HARBEN, 1878, p. vi): 

 

É sabido que o curso usual de instrucção (assim chamada!) na lingua ingleza aqui, no 

Brazil, consiste em fazer o alumno decorar algumas regras da grammatica, traduzir 

algumas páginas e compor meia-duzia de themas! Absolutamente nada se faz para 

ensinar as partes mais essenciaes da lingua ingleza; nada absolutamente sobre a 

philosophia da construção; nada da facilidade de expressão; formas de idioma, formação 

de estylo, escolha de palavras acertadas, etc., sobre o assumpto importantissimo de 

versificação, poesia, figuras, etc. Não há um só livro que explique as diversas formas e 

variedades de verso inglez. É verdade que se encontra algumas escassas observações em 

algumas grammaticas inglesas, porém [...] serviriam mais para atrazar do que adiantar o 

alumno.  
 

Observa-se nesse trecho a defesa por um ensino mais comunicativo e prático, que 

levasse em conta a compreensão do funcionamento da língua e formação de gosto linguístico e 

literário, para que cada aluno pudesse desenvolver  sua produção escrita ou oral desvinculada da 

simples tarefa de decodificação e  repetição, o que situa o compêndio em um paradigma distante 

das práticas baseadas na gramática e na tradução que permearam os livros publicados no século 

XIX. 

Vale ressaltar que o caráter inovador de a Prosódia Inglesa, e que é anunciado em seu 

próprio título, transparece na proposta de um ensino de inglês baseado na pronúncia, e não em 

regras gramaticais, ainda que reconhecendo o valor da memorização. 

 

5.5.2 Análise do conteúdo da obra 

Composta por 326 páginas, o compêndio de ensino de inglês Prosódia Inglesa divide-se 

em duas partes: uma introdução de quinze páginas sobre a linguagem e sua definição e o restante 

da obra voltado para o estudo da prosódia, mormente os aspectos relacionados à  ortoépia, aos 

estudos da métrica, os quais , de acordo com a nomenclatura da época eram denominados 

ortometria,  e figuras de linguagem.  

Na introdução, a linguagem foi definida como sendo a representação de aspectos 

próprios do espírito humano, tais como pensamentos, ideias e emoções que se expressam por 

meio dos sons articulados e as letras na formação de palavras. Cabe ressaltar que ao definir a 
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linguagem na parte introdutória da obra, antes mesmo de abordar os aspectos gramaticais 

propriamente ditos, o autor revela sua preocupação em levar o estudante a compreensão 

linguística do aluno sobre o idioma, a um passo além do conhecimento das regras e memorização 

das estruturas frasais. 

No que se refere mais especificamente à língua inglesa, Harben trabalha as 

características da linguagem e os radicais  mais frequentemente encontrados  na origem das 

palavras que constituíam o inventário linguístico dos elementos da comunidade de falantes do 

idioma (HARBEN, 1878, p. 1-15). 

A esse respeito, o autor explica a invenção das palavras e o caráter arbitrário da 

nomeação dos objetos relacionando-os ao desejo e a necessidade dos homens em aperfeiçoar sua 

comunicação, representando por meio de palavras os nomes que deram aos objetos a partir  dos 

sons a eles associados. Segundo Harben, tal foi a motivação, no início da linguagem falada, que 

levou os homens a atribuírem um nome a um determinado objeto em detrimento de outro 

qualquer.  

A despeito da afirmação de que em todas as línguas são encontradas palavras formadas 

pela imitação do som da voz quanto às características da qualidade do som, ruído ou movimento 

dos objetos dos objetos aos  quais se referem, o autor ressalta o fato de que essa analogia se torna 

menos acessível nos nomes dos objetos submetidos à percepção visual tão somente e nos termos 

abstratos, pelo professor denominados termos apropriados “ás idéas moraes” (HARBEN, 1878, p. 

3). No entanto, afirma o autor, essa analogia não se perde totalmente, em muitas instâncias é 

possível traçar algum grau de  correspondência entre o nome e o objeto que o possui, ou entre o 

significado e o significante, fazendo uma referência à Linguística de Saussure.  

Nesse sentido, o autor cita o fato de os termos representantes de ideias morais serem 

geralmente derivados de nomes de objetos sensíveis a visão, ou concretos,  a essas expressões 

relacionados.  A título de exemplificação, são apresentadas palavras formadas do radical st, 

análogas ao verbo latino sto, cujo significado em inglês é stand, e ficar,  em português,  as quais 

denotam firmeza e força, como stand, stay, staff, stop, stout, steady, stake, stamp, stallion, stately, 

stab, stag, stale, start, sting, string, strong, strap, entre outras.  

No tocante à língua inglesa, o autor acrescenta que esses radicais significantes 

constituem traços de beleza ou excelência, tendo em vista que o idioma, mais do que qualquer 

outro, em sua opinião, “exprime a natureza ou as qualidades dos objectos que nomêa, 
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empregando sons: sharper, softer, weaker, stronger, mais obscuro ou mais estridulo, segundo o 

pensamento que temos de exprimir”(HARBEN, 1878, p. 4). 

Ainda sobre a palavra, Harben observa que há no campo da linguagem numerosos 

métodos irregulares de derivação e composição, o que leva as palavras , na maioria dos casos, a 

se distanciarem muito do caráter primitivo das raízes e assim perderem a analogia do som com o 

objeto representado. Dessa forma, o autor conclui que as palavras podem ser consideradas  no seu 

caráter arbitrário ou instituído como símbolos, e não imitações. 

No que se refere à pronúncia nos estágios mais primitivos da linguagem, o autor  

comenta o fato de terem sido as exclamações ou interjeições os primeiros recursos utilizados na 

comunicação. A linguagem, em seus primórdios, teria sido acompanhada de muitas exclamações 

ou interjeições e gestos acalorados, com o intuito de suprir a ausência temporária das poucas 

palavras que os homens conheciam para tornar compreensível aos seus interlocutores o que eles 

próprios estariam sentindo.  

A medida em que os homens se toraram mais civilizados e a linguagem mais extensa e 

copiosa (HARBEN, 1878, p. 5)  continua o gramático, os tons ásperos e não musicais a princípio 

e as gesticulações passaram a ser utilizados como ornamento, os gritos estridentes e dissonantes 

do discurso tornaram-se mais polidos, passaram a ser sons mais lisos e harmoniosos, formando, 

constituindo, a partir de então, o que em gramática se denomina prosódia de uma língua. 

Após tecer considerações sobre os aspectos prosódicos da linguagem,  campo linguístico 

central de sua obra, Harben faz alguns comentários a respeito da linguagem figurada, tema 

também abordado em seu compêndio de ensino de língua inglesa. 

Para o autor, os homens dos primórdios das organizações sociais ainda sob a égide da 

imaginação, procuraram expressar desejos ou paixões, atos ou sentimentos por meio de alusão 

àqueles objetos sensíveis à visão que tivessem, de alguma forma, mais relação com essas 

disposições do espírito ou qualquer espécie de conceitos morais ou intelectuais, o que resultou 

num estilo metafórico de discurso, de exagero e hipérbole. 

Nesse contexto, Harben considera evidente que o estilo de todas as linguagens deve ter 

sido originalmente poético, ressaltando a vivacidade de gênio dos gregos e dos romanos na 

construção poética e invertida de suas palavras, bem como das numerosas flexões das partes 

declináveis do discurso, propiciando a esses povos expressar seus sentimentos ou imprimir 
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melodia aos seus períodos pelo arranjo das frases, sem comprometer a clareza de suas 

composições. 

Ao contrastar as línguas clássicas com as línguas modernas, o autor do compêndio de 

ensino de inglês comenta o fato de o francês, o italiano, o espanhol, o alemão, o português e o 

inglês serem extremamente limitados em termos de flexão, sobretudo o inglês, em sua opinião. A 

esse respeito, a língua inglesa é exaltada por ser, entre as línguas polidas e cultivadas, a de maior 

grau de simplicidade e, portanto, facilidade. 

Entre as características relacionadas à exatidão e precisão do idioma, encontram-se a 

existência de gêneros marcados pela natureza apenas, masculino e feminino; o fato  de os 

substantivos terem apenas dois casos, de os adjetivos não terem nem gênero, nem número, nem 

caso; e o de não passarem de seis  todas as inflexões dos verbos .  

Nesse sentido, e em consonância com uma prática de ensino de línguas que ainda no 

século XIX transparecia a importância do latim e do grego  como línguas do conhecimento 

erudito, Harben  reforça sua exaltação ao inglês quanto ao seu aspecto prático e objetivo, 

afirmando que nas mãos de um homem de disposição e habilidade o inglês é igual ao grego e 

superior ao latim. 

O caráter preciso e objetivo da língua inglesa tem, de acordo com o professor, enorme 

valor para os propósitos de comunicação no meio comercial e nas investigações científicas, tendo 

em vista a menor propensão ao equívoco. Embora considerada inferior às línguas grega e romana 

no tocante às composições voltadas à imaginação e aos sentimentos do coração, o inglês as 

supera, assim como a todas as línguas modernas, na capacidade de expressar as mais elevadas 

concepções sobre os principais temas do conhecimento humano. 

A respeito da relação dicotômica entre  imaginação e conhecimento na construção da 

linguagem ao longo dos tempos, Harben aponta para os primórdios da linguagem, onde na 

ausência de palavras, a expressão se dava pela descrição do som dessas mesmas palavras com o 

auxílio de tons significantes e gestos, gênese do estilo figurativo e poético e construções repleta 

de imaginação e de vida.  

Entretanto, tal como acontece com o progresso da idade no homem, afirma o autor, com 

a maior idade, a imaginação cede ao conhecimento. De forma análoga a linguagem se comportou, 

passando do fogo do entusiasmo poético à frieza da precisão lógica e científica. Na visão de 

Harben, a linguagem nos tempos modernos havia se tornado mais precisa, mas menos 
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emocionante: no passado, mais propensa à poesia e à oratória; no presente, tendendo mais a razão 

e a filosofia. 

O desenvolvimento da linguagem escrita também é alvo de considerações por parte de 

Harben no que tange a parte de sua obra em que se dedica à conceituação de linguagem. Segundo 

o autor, a linguagem escrita representa o desenvolvimento da linguagem falada na arte da 

comunicação. Nesse sentido, a linguagem escrita permite aos homens se comunicarem uns com 

os outros de forma assíncrona, sem estarem presentes no mesmo ambiente. 

Oferecendo um breve panorama do progresso da comunicação por meio de sinais 

visíveis, Harben divide os caracteres escritos em dois grupos: os símbolos das coisas, entre os 

quais se incluem as pinturas, hieróglifos e símbolos usados na antiguidade, e os sinais das 

palavras, caracteres alfabéticos empregados pelas nações europeias e oriundas da Europa na 

representação dos sons da linguagem, invenção dos quais constitui o último passo no 

desenvolvimento da comunicação dos pensamentos. 

A seguir, Harben tece algumas considerações acerca das vantagens da língua escrita 

como um método mais extenso e mais duradouro de comunicação na medida em que o discurso, 

sem a escrita, não seria adequado à instrução do gênero humano. Entretanto, o autor de Prosódia 

Inglesa aponta para a superioridade da linguagem oral em relação à escrita no que concerne a 

força e a energia, tendo em vista que os tons da voz, os gestos e olhares que compõem o discurso, 

os quais a linguagem escrita não representa, tornam o falar mais claro e expressivo  do que o 

texto escrito mais bem elaborado. 

Tendo exposto seu posicionamento em relação à linguagem oral e a escrita, diante do 

qual é possível justificar a elaboração de um compêndio de inglês com foco nos aspectos 

prosódicos do ensino da língua, Harben retoma as observações a respeito das letras como 

símbolos empregados na representação dos sons da linguagem. 

Partindo do conceito básico de produção dos sons representados pelas letras, qual seja, a 

modificação do ar expulso pelos pulmões em sua passagem pela garganta e boca,  os órgãos da 

voz, o autor explica a classificação desses sons em guturais, palatais, linguais, dentais e nasais. 

A seguir, o autor apresenta as vinte e seis letras do alfabeto da língua inglesa 

acompanhadas cada qual da sua pronúncia figurada em português, de forma a permitir ao 

estudante pronunciar de forma mais correta possível os nomes das letras, embora deixe claro que 

esses nomes não têm relação direta com seus valores fonéticos. O autor ressalta que todas as 
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vogais e muitas das consoantes em inglês representam mais de um som, o que caracteriza, a seu 

ver, a imperfeição do sistema ortográfico da língua inglesa, visto que não há símbolos distintos 

para representar sons diferentes. 

Considerando, portanto, a ortografia do inglês imperfeita, o faz uma análise crítica  das 

regras ortográficas e das especificidades que pretendem contornar as dificuldades com a 

representação da linguagem oral na linguagem escrita.  

Harben também trata também a origem dos alfabetos grego e romano, explicando as 

peculiaridades de um e de outro, bem como sua influência na construção do alfabeto inglês e na 

ortografia das palavras desse idioma. 

Ao concluir os estudos sobre a linguagem escrita em seu compêndio, o autor ressalta a 

importância de conhecer as particularidades e dificuldades da ortografia da língua a qual nos 

propomos a estudar, oferecendo exemplos de grandes inconvenientes da ortografia inglesa em 

que os mesmos sons se exprimem por letras distintas. Nesse sentido, faz uma observação em 

torno da pluralidade ortográfica das palavras em inglês: “Há na língua ingleza pelo menos quatro 

mil palavras cuja orthografia é dada diversamente por diferentes diccionarios modernos” 

(HARBEN, 1878, p. 15). 

A segunda parte da obra Prosódia Inglesa é dedicada ao estudo, como o próprio título 

remete, aos aspectos prosódicos da língua. Harben introduz o assunto explicando o conceito de 

prosódia, definido em sua obra como o estudo da ortoépia ou pronúncia das palavras, da 

acentuação tônica, da quantidade, ênfase, tons e da das leis de versificação, denominada 

orthometria naquele contexto. 

Na parte dedicada à ortoépia, Harben (1878)  abordou aspectos relacionados à pronúncia  

das palavras, assim como a entonação e a tonicidade ou stress. O professor estadunidense 

demonstra sua preocupação com o desenvolvimento da oralidade nos estudos de uma língua 

estrangeira ao ressaltar a importância de se conhecer não apenas as letras como também os seus 

valores, os acentos, as pausas, tons e demais aspectos que possam influenciar os sons das letras, 

quer isoladas, quer agrupadas em sílabas, palavras, orações ou discurso.  

A esse respeito, os sons das letras, ditongos, tritongos e sílabas foram apresentados em 

seus detalhes, observando-se  a busca por uma representação dos sons que viabilizasse melhor 

compreensão dos modos de pronunciação em inglês. Dessa forma, a palavra water, por exemplo, 

foi representada por uó-tar e  meter como mi-târ (idem, p.18), o que, aliás, é curioso, dada a 
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nacionalidade americana do professor. Nesse caso, a escolha pela pronúncia britânica muito 

provavelmente deveu-se à presença de muitos britânicos em nosso país, além do fato de essa ter 

sido considerada a  variante  padrão nos estudos de língua inglesa à época.  

No intuito de conduzir o aluno ao domínio da ortoépia, é apresentado um amplo estudo 

dos sons das letras e sílabas, acompanhado de forma igualmente extensiva de exemplos, redução 

de regras e algumas exceções. Nesse sentido, Harben (1878) buscou trabalhar  a parte 

articulatória das vogais e consoantes, enfatizando , por exemplo, a classificação das consoantes 

em mudas e sibilantes, assim como em labiais, palatais, guturais e linguais. 

 No que se refere ao estudo das vogais especificamente, o autor discorre detalhadamente a 

respeito da divisão das vogais em simples e compostas, apresentando em uma tabela o conjunto 

completo das vogais acompanhadas cada qual de uma palavra exemplificadora da ocorrência do 

som em inglês, sua tradução e representação fonética figurada. O mesmo tratamento é dado aos 

ditongos e tritongos, discriminados minuciosamente em uma tabela de ocorrências, igualmente 

acompanhadas de exemplos em palavras da língua inglesa, sua tradução e pronúncia figurada. 

Com relação ao estudo das consoantes, Harben introduz o assunto apresentando os dois 

grupos em que se dividem, mudas e semi-vogais, relativos à produção de som pela passagem do 

ar pelas cordas vocais, e as diferentes classificações motivadas pelos diversos órgãos do aparelho 

fonador empregados em sua formação, quais sejam, as labiais, dentais, guturais e nasais. Da 

mesma forma que procedeu no trabalho com as vogais, o autor completa as extensas 

considerações sobre o tema com um quadro explicativo e classificatório das consoantes e uma 

extensa tabela de articulação das consoantes com as vogais. 

Em seguida, o manual de ensino de inglês disponibiliza um exercício sobre a pronúncia 

dos principais grupos consonantais em inglês, organizado de tal forma que parece ter como 

objetivo uma prática extensiva que leve o aluno a adquirir uma boa pronúncia, na medida em que 

o enunciado recomenda que estudante deve primeiro pronunciar as letras destacadas que estão 

listadas na primeira coluna e depois então combiná-las nas palavras dadas na segunda coluna.  

Cabe observar que as instruções para execução do exercício, além de evidenciar 

preocupação do autor com o desenvolvimento da habilidade oral na aprendizagem do inglês, 

aponta, a partir do seu tom instrucional, para o fato de que o manual se destina a auxiliar a prática 

do professor em sala de aula: “s alunos devem pronunciar primeiramente as letras destacadas e 
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depois combinadas. Esta lição é muito importante para os que quiserem adquirir uma boa 

pronúncia” (HARBEN, 1878, p. 26). 

Dando prosseguimento ao estudo detalhado dos sons da língua, Harben inicia o estudo 

do que é denominado em sua obra, “formação orgânica das letras” (HARBEN, 1878, p. 26), 

abordando a descrição mecânica do modo como se dá a formação do som das letras nos órgãos da 

boca, a partir das observações e grandes trabalhos de autores cujas ideias buscam tornar “ quase 

palpáveis os sons” (HARBEN, 1878, p. 26). 

Nesse contexto, o professor trata da formação orgânica das vogais A, E, I, O, U e Y 

discorrendo detalhadamente sobre cada uma delas, em separado, além de tecer observações a 

respeito de aspectos como a quantidade e a qualidade das vogais, a configuração da boca na 

pronúncia das vogais simples, a influência do acento no som das letras, letras equivalentes, 

sílabas, regras para divisão da sílabas e as regras ortográficas relacionadas as letras finais. 

Com relação aos conceitos de quantidade e qualidade das vogais, Harben organiza uma 

extensa tabela em que relaciona os dezesseis sons simples e compostos das vogais distribuídos 

nas categorias breve, longo e médio. Na sequência, o autor procede a uma descrição detalhada de 

cada vogal em separado acerca dos seus diferentes sons, longos e breves. Os exemplos são dados 

em inglês, acompanhados de suas respectivas traduções e a transcrição fonética figurada em 

português. 

Ainda sobre as vogais, o autor apresenta os conceitos de ditongo e tritongo 

exemplificando as ocorrências a partir da elaboração de listas de quatro colunas, nas quais o 

ditongo figura na primeira, seguido da tradução da palavra exemplificadora em inglês, a palavra 

em inglês e a transcrição fonética figurada em português. 

Ao final do estudo dos conceitos sobre as vogais e suas regras de aplicação, o 

compêndio apresenta ao leitor um plano de exercícios de ortoépia, que, segundo o autor,  poderia 

ser considerado um manual para o exercício diário daqueles que estudam o volume. O professor 

ainda recomenda que cada lição de leitura deveria ser precedida de um exercício do pequeno 

manual. 

Os exercícios são constituídos de listas de palavras em inglês, divididas em blocos ou, 

famílias, de acordo com a pronúncia. Em um total de cinquenta e cinco exercícios, há exemplos 

de frases, como a que consta na página 123: “I’ll well requite thy k’indness” (HARBEN, 1878, p. 

123), mas não há tradução, o que muito provavelmente corrobora a ideia de que o objetivo central 



182 

 

 

 

do autor ao escrever Prosódia Inglesa tenha sido o de desenvolver a oralidade na língua 

estrangeira. 

Entretanto, cabe ressaltar o fato de que essa é uma atividade que vai de encontro à 

proposta de ensino mais comunicativo aventada pelo autor no prefácio da obra, na medida em 

que sugere ao professor conduzir práticas de memorização e declamação, conforme podemos 

observar em uma nota ao final do exercício (HARBEN, 1878, p. 133): 

 

N.B.- Por mais perfeito que o almno seja na articulação ou pronuncia das palavras, 

sempre será uma pratica utilíssima a de soletrar ou ao menos pronunciar clara e 

deliberadamente algumas páginas destes exercícios ou outros, todos os dias, do mesmo 

modo porque os professores de piano praticam diariamente as escalas!  

  

Ao iniciar o estudo das consoantes, Harben aponta para o fato de que o valor das 

consoantes em inglês é quase o mesmo, tal como ocorre em português. À guisa de explicação, 

apresenta exemplos em listas de palavras distribuídas em três colunas, sendo a primeira composta 

das traduções para o português, a segunda das palavras exemplificadoras em inglês e na terceira 

as respectivas  pronúncias figuradas em português: “ Cordeiro | Lamb | Léme” (HARBEN, 1878, 

p. 133).  

Trata-se de um estudo detalhado, em que o autor apresenta regras de pronunciação de 

cada consoante em separado, levando em consideração aspectos de variação do som decorrentes 

de fatores como a posição do fonema na palavra, assim como a classe gramatical, função sintática 

e a flexão dos termos considerados. 

 O estudo das sílabas e divisão silábica também é abordado pelo autor na parte de sua 

obra dedicada às consoantes, porém de forma muito concisa, apenas tratando da nomenclatura 

aplicada às sílabas de acordo com sua posição em uma determinada . 

 Já com relação ao acento, o professor americano retoma o tratamento extenso e minucioso 

em termos de regras da aplicação do item prosódico do idioma que pretende ensinar. 

Após a conceituação do que seja o acento, “[...] é uma inflexão da voz que usamos na 

pronúncia de certas letras, ou syllabas, de uma palavra para distingui-las de outras”(HARBEN, 

1878, p. 173), Harben descreve os cinco tipos de acentos em inglês e as regras de acentuação para 

os vocábulos monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. Para cada regra, são 

apresentados exemplos de palavras em inglês somente, não acompanhadas de suas respectivas 

traduções como ocorre na maior parte da obra, porém em todos os vocábulos um sinal gráfico 
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marca a sílaba tônica, sinalizando, muito provavelmente a preocupação do autor em dar ênfase no 

estudo da pronúncia. 

Ainda em relação ao estudo das sílabas, o autor menciona a questão da quantidade, ou 

seja do tempo que se gasta para pronunciá-las, o que as caracteriza como longas ou breves, 

conforme pode-se observar na poesia, o professor destaca. 

Tendo vinculado a ideia de acento à constituição da sílaba, Harben, em seguida, trata de 

um item que faz parte da conceituação mais geral de acento, que é o acento distintivo. Após breve 

explicação, o autor apresenta listas de três colunas cada, comparando a acentuação tônica que é 

empregada para distinguir substantivos de verbos, substantivos dos adjetivos e substantivos em 

si. 

Cabe ressaltar que as três colunas mencionadas anteriormente seguem o padrão da obra, 

porém com algumas modificações devido a especificidade do assunto: primeira coluna da 

esquerda apresenta a tradução do termo para o português, a do meio, a palavra em inglês 

pertencente a uma determinada classe gramatical, e outra, igualmente em inglês, derivada da 

palavra pertencente à coluna do meio. 

Encerrando o estudo do acento e das sílabas, o autor apresenta  uma tabela, dessa vez em 

cinco colunas em que lista palavras que têm a mesma pronúncia, mas que possuem ortografia 

distinta, mais uma vez, deixando transparecer seu cuidado com o desenvolvimento da habilidade 

da fala em inglês. 

Da mesma forma, o estudo detalhado das inflexões da voz nos enunciados em inglês que 

se segue indica orientação do autor para uma abordagem de ensino mais voltada para os aspectos 

da oralidade. Harben discorre acerca das duas principais entoações observadas na língua, a 

crescente e a decrescente, em sua obra denominadas maior e menor, respectivamente.  

Além das regras de formação das inflexões, o autor explica sua função sintática 

apresentando diversos exemplos de frases em inglês marcadas com sinais gráficos de acento 

agudo para a entonação crescente, e grave para a decrescente. Igualmente a ênfase,  é trabalhada 

entre os aspectos prosódicos da  língua, na medida em que o autor apresenta sua estreita relação 

com a entonação e com os sentidos que o falante deseja imprimir ao seu discurso.  

Subsequente ao conteúdo sobre inflexões da voz, o manual de ensino de inglês apresenta 

um exercício para a prática da entonação, o qual aponta não somente para a já mencionada 

preocupação do autor com o desenvolvimento da fala no idioma, como também para o aspecto 
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comunicativo do ensino de inglês cujos traços é possível delinear na proposta de atividade 

contextualizada (HARBEN, 1878, p. 201): 

 

O seguinte exordium do discurso de Brutus à populaça também fornece excelente 

exercio para o estudante; deve-se lembrar que Brutus suppõe-se estar fallando diante de 

uma reunião popular, grande e turbulento, ao ar descoberto e portanto exige-se uma forte 

intonação para obter o ouvido da muldidão.  

  

Além das referências intertextuais à cultura românica, transparecendo o cuidado da obra 

em propiciar ao estudante uma formação erudita, o autor parece lançar mão desse mesmo 

conhecimento almejado na construção do contexto discursivo em que se insere o texto a ser lido 

pelo estudante. Em outras palavras, o aluno é convidado a interagir com  elementos 

extralinguísticos,  na elaboração de uma leitura de um texto que pretende atingir a um 

determinado propósito social e comunicativo, no caso específico da atividade proposta no 

compêndio, “[...]para obter o ouvido da multidão” (HARBEN, 1878, p. 201). 

Ainda no tocante aos aspectos prosódicos da língua, o professor enriquece os estudos de 

inglês com exemplos de prosa poética, material proposto para o exercício da leitura atenta às 

variações de  entonação, uso da ênfase e da pausa como elementos extralinguísticos de expressão 

de sentimentos e de produção de sentido. Com o auxílio de sinais gráficos marcadores dos 

aspectos prosódicos no texto escrito, os quais, por sua vez, foram apresentados ao leitor no início 

da obra, antes mesmo do prefácio, o estudante pode proceder à leitura, muito provavelmente em 

voz alta e diante da figura atenta do professor dos versos de Ossain, narrador e suposto autor de 

um ciclo de poemas épicos publicados pelo poeta escocês James Macherson no século XVIII. 

Os exercícios sobre inflexão da voz não esgotam o tema na Prosódia Inglesa. Ao fim  

dessa tapa de atividades, o autor retoma a questão da ênfase, especialmente no tocante ao seu 

caráter distintivo no discurso. Ao tecer uma comparação com a função do  acento, que imprime 

força à silaba, Harben argumenta que, do mesmo modo, a ênfase destaca uma palavra na frase, 

muitas vezes determinando o sentindo da oração. 

Corroborando seu posicionamento em favor do ensino de inglês com foco na habilidade 

oral, o autor continua suas observações acerca da importância da prosódia no aprendizado de uma 

língua estrangeira atestando que o tom de voz e a maior energia com que se pronuncia 

determinam as palavras enfáticas, assim como que uma boa pronúncia depende, quase 

exclusivamente da qualidade desse tom, da pontuação e da ênfase. 
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A esse respeito, Harben tece ainda maiores detalhes a respeito da ênfase, mais 

especificamente no caso em que nas frases onde há diversas palavras que recebem a ênfase: 

aquelas que a tem de forma mais intensa caracterizam ênfase primária, enquanto a mais branda, 

constitui-se em ênfase secundária. 

Com o intuito de propiciar ao aluno extensa prática no assunto, o compêndio apresenta 

longos textos em que as palavras com ênfase primária são grafadas em letras maiúsculas grandes, 

e a primária, em maiúsculas menores. Há ainda uma terceira categoria de ênfase, apenas 

mencionada no enunciado da atividade. Trata-se da que se aplica às palavras dos textos que 

devem ter menos força ainda que as em maiúsculas pequenas,  representadas em grifo 

(HARBEN, 1878, p. 206):  

 

What STRONGER breastplate than a heart untainted! THRICE is armed that his quarrel 

JUST: and he but naked, though locked up in STEEL, whose conscience with 

INJUSTICE is corrupted.  

 

O texto para a prática da aplicação e uso de ênfase em inglês é longo e não 

acompanhado de tradução, assim como também não há referências autorais, embora o estilo da 

linguagem denuncie tratar-se de um trecho de texto literário.  

Entretanto, em seguida à prática do conteúdo mais especificamente ligado às questões de 

ênfase, o compêndio introduz textos poéticos para exercícios de consolidação do conteúdo de 

nomes  consagrados da poesia inglesa, como Dryden, Byron e Cowper. 

Nesse sentido, a escolha de textos literários para a consolidação do conteúdo estudado, 

na medida em que não se limitou a frases isoladas e descontextualizadas reitera- a proposta de 

ensino mais comunicativo traçada por Harben em seu manual de língua inglesa. 

Na parte dedicada aos estudos da métrica, denominada, na obra de Harben, 

“orthometria” (HARBEN, 1878, p. 222), o autor discorre detalhadamente acerca das regras de 

versificação, os tipos de versos e medidas, oferecendo como exemplos versos de grandes nomes 

da poesia inglesa, como Coleridge e trechos de célebres  composições como Paradise Lost de 

Milton, Homer de Pope, Abandoned Village de Godsmith e as Seasons de Thompson.  

Além de mais uma vez, ao longo do compêndio, a escolha de cânones da literatura para 

exemplificação e prática do conteúdo estudado revelar a preocupação de Harben com a formação 

erudita do estudante, é possível observar também certo cuidado com a formação de valores 
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religiosos, visto que o autor acrescenta ao inventário de exemplos de hinos e salmos das 

escrituras sagradas (HARBEN, 1878, p. 228): 

 

“Let saints below with sweet accord, 

Unite with those above, 

In solemn lays, to praise their king, 

And sing his dying love.”  

 

  Ainda no campo da versificação, o autor abre um parêntese para proceder a uma extensa 

explicação acerca do conceito de pausas e de sua função discursiva. Indicação da relevância dos 

aspectos pragmáticos da língua no ensino do idioma em Prosódia Inglesa, Harben faz a  distinção 

entre duas espécies de pausas : as pausas enfáticas e as que marcam as diferenças dos sentidos.  

  As primeiras são geralmente feitas após um enunciado de grande importância, para o 

qual o falante deseja chamar a atenção dos ouvintes, produzindo o efeito de uma ênfase, estando 

sujeita às mesmas regras dadas à ênfase, mencionadas anteriormente. Já as pausas da segunda 

espécie, além de proporcionarem ao orador tempo para respirar, dividem-se em pausa de 

suspensão, caracterizada por uma leve suspensão da voz, quando o sentido está incompleto, e 

pausa do fecho, que requer um tom especial indicando que o período se acha concluído.  

  A esse respeito, o professor adverte que é preciso não confundir a pausa do fecho com 

tom de voz decrescente que muitas vezes é usado no término do período, devendo esses sim, 

variar de acordo com o contexto e a construção específica das sentenças. Na concepção do autor, 

a melhor forma de se adquirir domínio da cadência do discurso é a leitura de  frases escolhidas, 

especialmente poesia, em que as mudanças de pausas, ênfases e tons são frequentemente 

marcados e peças oratórias ou discursos abundantes em interrogativas e intensas exclamativas. 

  No que se refere ao conceito de tons de voz, mais um traço da perspectiva pragmática no 

ensino de inglês na obra de Harben é observado, na medida em que o autor relaciona as diferentes 

modulações da voz aos sentimentos que desejamos exprimir. O trecho literário escolhido como 

exemplificador do conteúdo abordado corrobora a visão mais comunicativa de aprendizado de 

língua estrangeira: o autor apresenta uma passagem do texto bíblico da lamentação de Davi, 

seguida de sua tradução para o português, e da análise dos tons a serem empregados na 

enunciação dos diferentes sentimentos expressos em cada divisão (ou pausa).   

  As pausas poéticas são também objeto de estudo da versificação em a Prosódia Inglesa. 

Harben descreve detalhadamente as implicações de sentido das duas espécies de pausa, a pausa 
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da frase e a da harmonia, valendo-se de terminologia em inglês ao denominar as pausas da frase 

como stops (comma, semicolon, colon e period) e as pausas de harmonia como final pause e 

coesural pause. A preocupação com a formação erudita do estudante também transparece nessa 

parte dos estudos de inglês, visto que os textos exemplificadores do conteúdo são trechos de 

grandes representantes da poesia inglesa do século XIX, como Milton e Thomson. 

  Aprofundando o estudo das pausas, Harben trata do uso e importância das partes 

constituintes do verso no tocante à melodia, harmonia e expressão. A produção de sentidos 

decorrente do uso adequado de tais leis da versificação é demonstrada por meio da análise de 

exemplos de composições poéticas de autores como Milton, Pope e o glorioso Shakespeare em 

consonância com o que a obra deixa transparecer  a respeito de um propósito de formação erudita 

do estudante. 

   O estudo mais detalhado das partes em que se dividem as linhas dos versos, 

denominadas medidas, integra de forma consistente a parte do compêndio de ensino de inglês 

dedicada à prosódia, a qual apresenta o mesmo tratamento dado à análise da melodia, harmonia e 

expressão dos versos em inglês, ou seja, a conceituação dos tipos de linha no texto poético é 

construída a partir da análise de trechos de poemas de autores consagrados na literatura inglesa, 

tais como Pope, Cowper, Campbell, Byron, Shakespeare, Milton e Longfellow, entre outros. 

   Subsequente à análise métrica dos versos estudados, Harben apresenta uma extensa lista 

de exemplos dos vários tipos de verso, classificados quanto aos diferentes tipos de medida. Cabe 

observar que as descrições da classificação de cada um dos trechos de poemas apresentados são 

todas em inglês, sem tradução, de modo que da página 272 à  página 288, o aluno experimenta 

uma maior exposição à língua estrangeira no estudo da versificação, sem contar com o recurso 

imediato da tradução.  

   Em que pese o fato de o assunto já ter sido apresentado em português previamente no 

compêndio, o maior grau de dificuldade imposto ao estudante não-nativo no inglês, que se depara 

com os exemplos e revisão do conteúdo estudado anteriormente na língua alvo, sugere o cuidado 

do autor em ater-se a uma proposta de ensino mais significativa, na medida em que é estimulado 

a aprender sobre um determinado assunto da gramática por meio da língua a qual se propõe a 

estudar, ou seja, a essa língua é atribuído um valor utilitário para a aprendizagem, na medida em 

que propicia, na forma como está organizada em Prosódia Inglesa, ampliação dos conhecimentos 

acerca do assunto estudado. 
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  Ao finalizar os estudos sobre versificação, Harben trata de  um tipo especial de 

composição poética, a poesia de tarefa, e discorre extensivamente sobre a rima, voltando a 

explicar o conteúdo em língua portuguesa. Os muitos exemplos de rima são oferecidos por meio 

de trechos de poemas de consagrados autores ingleses, como Byron, Celeridge e Byron, o que 

mais vez denota o comprometimento do autor com uma formação em língua inglesa de caráter 

mais erudito.  

Após o estudo da métrica e a proposição de exercícios direcionados à análise de textos 

poéticos, Harben (1878) conclui sua obra com um estudo sobre a linguagem figurativa e as 

figuras de linguagem mais frequentemente utilizadas no inglês, especialmente as metáforas. 

Tendo em mente o propósito de inculcar valores morais no estudante, conforme  a prática 

educativa nos oitocentos, foram empregados, a título de exemplificação do conteúdo estudado,  

alguns textos literários de cunho moral e prescritivo do comportamento e atitudes adequadas que 

os jovens deveriam seguir. Entre os autores desses textos, encontram-se nomes como os de 

Addison, Shakespeare, Milton, Pope, Burns e Thomson. 

 

5.6 Quadro comparativo 

            No intuito de oferecer uma visão panorâmica da análise de cada obra selecionada para 

esta pesquisa, elaboramos, a seguir, um quadro comparativo e demonstrativo dos principais 

aspectos linguísticos e metodológicos encontrados nas gramáticas de língua inglesa publicadas no 

período do recorte temporal proposto neste período.  

 A organização do quadro procede à interseção dos aspectos observados e os nomes dos 

autores das obras analisadas, sinalizando também o ano de publicação, de forma a propiciar um 

panorama das convergências e divergências das gramáticas publicadas no  século XIX em relação 

ao tratamento do texto e ao encaminhamento das propostas de ensino de Língua Inglesa.  

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

Figura 7- Quadro comparativo de análise das gramáticas constantes do corpus. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Características/ Obras FREITAS 

1820 

TILLBURY 

1827 

GRAUERT 

1861 

CORRÊA 

1863 

HARBEN 

1878 

exemplos traduzidos X X X X X 

preocupação com a pronúncia X X X X X 

intercalação de classes gramaticais X     

ensino de vocabulário por campo 

semântico 

X     

descrição dos fatos da  língua à luz 

da gramática latina – utilização 

das declinações latinas para as 

explicações gramaticais 

X X X X  

inserção de diálogos familiares 

que resgatassem os preceitos 

morais 

X     

lista de palavras organizadas em 

blocos 

X   X X 

frases morais para consolidação do 

idioma 

X  X X  

modelos de correspondências 

comerciais necessárias na época 

   X  

preocupação com aspectos 

pragmáticos e comunicativos da 

língua 

 X  X X 

descrição gramatical – estudo das 

classes 

X X X X  

estudo do léxico X X  X  

uso de textos literários para 

exercícios (prática de leitura e 

tradução) 

  X  X 

redução de regras gramaticais  X X X   
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 Uma breve análise do quadro comparativo apresentado aponta para algumas das 

características mais marcantes na produção de material para o ensino de língua inglesa no século 

XIX.  

 Em primeiro lugar, podemos observar que a quase totalidade das gramáticas integrantes 

do corpus dessa pesquisa trazem em seu aparato textual o estudo do léxico, a descrição 

gramatical com base no estudo das classes, e propostas  de fixação do conteúdo apresentado a 

partir de exemplos traduzidos e exercícios de tradução e versão, o que, por sua vez, representa 

práticas de ensino de língua estrangeira por meio de compreensão leitora e tradução. 

 Nesse contexto  de produção de manuais didáticos com base no método Gramática-

Tradução, o quadro indica uma preocupação com a redução de regras gramaticais nos 

compêndios de ensino de inglês produzidos até a primeira metade do século  XIX , possivelmente 

refletindo as diretrizes do Alvará de 1759 assinado em Portugal pelo então Conde de Oeiras.  O 

Marquês de Pombal, como mais tarde ficou conhecido, reprovou a utilização de gramáticas 

complexas e escritas em latim, indicando a publicação de compêndios claros e sintéticos, que 

destacassem a língua Portuguesa e suas belezas. Cabe ressaltar que as orientações pombalinas 

quanto à produção de material didático que deveriam primar pela simplificação de regras se 

fizeram presentes durante todo o século XVIII e ainda parte do XIX, refletidas nas ações de D 

João VI, declaradas na Decisão n.29, de 14 de julho de 1809, ao oficializar o ensino de Inglês em 

terras brasileiras. 

 A observação do quadro comparativo nos mostra também outra característica presente na 

maioria das gramáticas analisadas, a saber, a descrição dos fatos da língua à luz da gramática 

latina. Essa era uma característica comum às gramáticas escritas no início do século XIX, período 

em que muitas dessas obras se espelhavam na sintaxe latina, em flagrante descompasso com o 

pensamento racionalista já reinante a partir da segunda metade do século XVIII.  

O uso de frases e textos de cunho moral e religioso na prática de tradução e versão é  

outro recurso de aprendizagem observado na maior parte das gramáticas que são objeto de estudo 

de nossa pesquisa. Em meio ao debate acerca da importância dos estudos das humanidades versus 

os estudos científicos no cenário educacional dos oitocentos, a formação humanística 

desempenhava um papel  para além de sua formação  instrucional, comprometendo-se com o 
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desenvolvimento moral  dos jovens estudantes que constituiriam a futura elite administrativa do 

Estado.  

Atendendo à proposta de um ensino direcionado à formação moral e ética do indivíduo, 

condizente com os princípios pedagógicos da época, observamos o emprego de textos que 

levantam questões de cunho ético como desonestidade e desobediência, para as quais há soluções 

que apontam para os benefícios alcançados por aqueles que se corrigem e seguem o caminho do 

bem. 

A preocupação com a pronúncia e o desenvolvimento da oralidade foi observada em 

todos os manuais selecionados para estudo. Além da inclusão dos estudos de inglês na formação 

humanística da escola secundária para o preparo do cidadão culto e de bem, a abordagem de 

aspectos prosódicos no material de ensino de inglês muito provavelmente reflete a importância do 

inglês falado para aqueles que almejavam inserir-se em um crescente mercado de trabalho regido 

pelo predomínio econômico da Inglaterra. 

Nesse contexto, observamos também, conforme sinaliza o quadro, que três das obras 

analisadas apresentam traços de uma proposta de ensino mais comunicativa  e prática com ênfase 

na compreensão do funcionamento da língua e formação do gosto linguístico e literário. As 

atividades didáticas encontradas nessas obras convidam o aluno a desenvolver sua produção 

escrita ou oral ara além da simples tarefa de decodificação e repetição. Levando-se em conta esse 

aspecto, destacamos o caráter inovador de Prosódia Inglesa ao propor um ensino de inglês 

baseado totalmente na pronúncia  e não em regras gramaticais, ainda que não desprezando  

totalmente o valor da memorização. 
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6. Conclusão 

 

Ao final dessa pesquisa chegamos à conclusão de que se trata de um trabalho que 

efetivamente virá a contribuir para a  pesquisa historiográfica da Linguística brasileira, em 

especial no tocante aos manuais de língua inglesa e ao ensino desse idioma no curso da História 

do Brasil. 

Conforme fizemos observar na introdução, o trabalho tem um caráter a um tempo 

analítico e descritivo de um corpus selecionado e constituído por gramáticas publicadas no século 

XIX, que são representativas do ensino do inglês em face não só das suas edições repetidas como 

também como pela sua aceitação pelo público interessado da época. 

No capítulo 2 ocupamo-nos de fazer uma trajetória pelos principais conceitos 

historiográficos em que foram abordados casos como os princípios de Konrad Koerner no tocante 

a análise historiográfica do texto em face de seu ambiente histórico e sociocultural, bem como as 

propostas de Pierre Swiggers quanto ao tratamento dos fatos da língua a partir de aspectos 

metodológicos e teóricos que situam  a HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA no campo 

científico dos estudos da linguagem em uma perspectiva pluridisciplinar.  

Além disso, fizemos observações sobre algumas das características essenciais da 

pesquisa historiográfica, como a neutralidade epistemológica, análise das fontes primárias com 

base no horizonte de retrospecção e a atividade científica do historiógrafo, que deve considerar os 

influxos da corrente histórica na investigação de uma determinada obra, tendo a sensibilidade de 

não aplicar em sua análise valores da atualidade. 

Ainda no segundo capítulo, tecemos considerações a respeito da metodologia aplicada a 

essa pesquisa. Em atendimento à dimensão teórica da narrativa historiográfica, interrogamos as 

gramáticas com o intuito de depreender o que se encontra na materialidade linguística que 

remonta aos processos de produção e de recepção das ideias linguísticas veiculadas pelos 

manuais de ensino de inglês e às práticas delas decorrentes como produto da atividade docente no 

Brasil naquele momento.  
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Nesse sentido, nos propomos a criticar as estratégias  utilizadas na produção do texto 

gramatical indagando a respeito da arquitetura textual dos manuais de ensino, sobretudo no que 

se refere a escolha do conteúdo, atividades propostas e vocabulário apresentado. Além da análise 

dos fatos do fazer gramático em si, procedemos à análise dos prefácios dos compêndios com 

vistas a depreender os objetivos daquelas produções textuais e investigar os processos de 

continuidade ou descontinuidade das ideias veiculadas. 

 Já com base nos princípios de Koerner (reconstituição do clima de opinião, princípio da 

contextualização,  princípio da imanência e princípio da adequação teórica) propusemo-nos a 

verificar os fatores socioculturais que influenciaram o pensamento linguístico da época e suas 

marcas textuais, por meio da análise dos manuais de ensino de inglês da época, buscando 

recuperar na materialidade linguística do texto o contexto histórico em que se deu a sua produção 

e suas implicações.  

 Encerrando o capítulo sobre as bases teóricas da HISTORIOGRAFIA DA 

LINGUÍSTICA, procedemos à apresentação do material selecionado para constituir o corpus da 

presente pesquisa, cuja escolha obedeceu ao propósito de descrever e analisar o conteúdo 

linguístico das gramáticas de língua inglesa publicadas no Brasil dos Oitocentos.  

 No capítulo 3, voltamos nossa atenção para o contexto histórico do período do recorte 

temporal do presente trabalho, especialmente no tocante às circunstâncias institucionais, 

profissionais, políticas e sociais que de alguma forma exerceram influência na elaboração e 

publicação daquelas obras, sobretudo no que se refere a trajetória do ensino de língua inglesa no 

decorrer do século XIX. 

Nessa parte da pesquisa, discorremos sobre o estreitamento das relações entre Portugal e 

Inglaterra a partir da transferência da Corte portuguesa para o Brasil, e seus desdobramentos, 

sobretudo a abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808 que promoveu mudanças 

significativas nos setores político, econômico e social do Brasil que se refletiram no âmbito 

educacional do período em tela. 

No que se refere ao ensino de línguas estrangeiras, observamos que a constituição do 

inglês como disciplina escolar a partir da criação do Imperial Colégio Pedro II em 1837 

sinalizou, de certa forma, a crescente importância do aprendizado do inglês em face do maior 
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afluxo de comerciantes e  investidores ingleses em nosso país, cada vez mais presentes na área 

industrial e financeira. Naquele ano, o inglês passou a fazer parte do currículo obrigatório das 

escolas, uma vez que o Imperial Colégio de Pedro II funcionava como modelo para a instrução 

pública na Corte e institucionalização do ensino secundário concomitante à consolidação do 

Estado imperial.  

Considerando, portanto, a importância do Imperial Colégio de Pedro II como modelo 

para a instrução pública e seu papel na construção de uma identidade nacional no Brasil dos 

Oitocentos, abordamos também nesse capítulo os aspectos mais relevantes das reformas e 

mudanças ocorridas em seus estatutos e programas de ensino ao longo do primeiro e segundo 

reinado do Império do Brasil – mudanças essas relacionadas às disputas políticas da época -  e 

suas implicações na aprendizagem de língua inglesa naquela instituição, possivelmente refletidas 

na produção dos materiais didáticos para o ensino do idioma na época em questão. 

O capítulo 4 foi dedicado a um breve estudo do desenvolvimento da metodologia de 

ensino de língua estrangeira a partir do período Renascentista, momento da história em que 

surgiu o interesse por maior eficácia metodológica no ensino de línguas estrangeiras.  

Com vistas a contextualizar a análise das propostas de ensino de língua inglesa 

constitutivas dos textos que compõem o corpus dessa pesquisa, ocupamo-nos em descrever as 

características dos principais métodos adotados a partir do século XVIII, desde o Método 

Gramática-Tradução, também denominado Clássico, até a Abordagem Comunicativa, que na 

atualidade se destaca pela utilização de diferentes métodos de ensino, representando uma prática 

de ensino comumente denominada método eclético. 

No capítulo 5, por sua vez, demos seguimento à análise específica do corpus, 

objetivando delinear o perfil bibliográfico dos manuais de ensino de inglês impressos no Brasil 

do século XIX selecionados para esta pesquisa. As diretrizes metodológicas  para o ensino do 

idioma adotadas pelos autores, bem como o conteúdo linguístico abordado em face do contexto 

histórico-cultural relacionado ao recorte temporal deste trabalho, também foram objeto de 

observação em cada item do corpus apresentado. 

Primeiro texto  investigado, o Compêndio da gramática inglesa e portuguesa para uso 

da mocidade adiantada das primeiras letras, de Manoel José de Freitas, reflete, em linhas gerais, 
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o pensamento do autor em consonância com as ideias  pombalinas acerca da simplificação do 

conteúdo dos manuais de ensino que deveriam estar, na medida do possível, associados à língua 

nacional. O fato de Freitas ter elaborado sua gramática nas línguas inglesa e portuguesa, 

traduzindo todos os exemplos e diálogos, demostram seu alinhamento com os princípios do 

Marquês de Pombal no que diz respeito à metodologia de ensino. Cabe ressaltar que esse era 

também o posicionamento de D. João VI traduzidos no texto do documento que criou, em 1809, 

as cadeiras de inglês e de francês na capital da então colônia portuguesa.  

O autor, ao longo de sua obra, tratou da sintaxe, etimologia e prosódia de forma concisa, 

buscando, ao máximo, simplificar as regras e traduzir os exemplos apresentados nas línguas 

portuguesa e inglesa. Outro aspecto observado na obra de Freitas é o seu forte teor educativo, 

muito provavelmente direcionado a uma sociedade em busca de modelos morais a serem 

seguidos. 

A esse respeito, cabe ressaltar que os textos empregados, embora  apontem, de maneira 

geral, para situações relacionadas a princípios morais a serem seguidos, com a inserção de frases 

carregadas de teor ético, são desconexos, o que reforça a ideia de que as práticas de tradução são 

mais relevantes do que o contexto em que as frases se inserem. Dessa forma, fica implícito o 

conceito de que a língua só poderia ser corretamente empregada a partir de práticas constantes de 

tradução, devendo-se trabalhar conteúdos capazes de auxiliar os alunos na aquisição se uma 

polidez admirável.  

Ainda sobre a obra de Manoel de Freitas, é importante mencionar que o manual contém 

as quatro partes da gramática - ortografia, prosódia, etimologia e sintaxe -, destacadas desde o 

século XVI, e que continuaram sendo estudadas por grande parte dos compêndios do século XIX. 

Estudar gramática continuava sendo, mesmo nas décadas finais do século XIX, utilizar uma obra 

repleta de regras gramaticais a serem memorizadas, com predomínio da morfologia e etimologia, 

e acompanhada de exercícios focados na tradução e memorização.  

Prosseguindo com a análise dos textos escolhidos como objeto de estudo desta pesquisa, 

nos debruçamos sobre a obra de Guilherme Paulo Tillbury, Arte Inglesa. Publicado em 1827, o 

manual de ensino de inglês seguiu a mesma orientação de simplificação de regras observadas na 

gramática de Freitas. Do mesmo modo, observamos no compêndio de Tillbury a influência latina 
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na apresentação do seu conteúdo, dividido nas mesmas partes – ortografia, prosódia, etimologia e 

sintaxe-, a presença de listas de palavras, e a tendência em organizar as classes gramaticais 

estudadas por meio das declinações latinas. 

A análise da obra Compêndio da gramática inglesa de Eduardo Grauert, outro texto 

constituinte do corpus da presente pesquisa, apontou para uma  produção gramatical em 

consonância com a tendência a oferecer  ao estudante do século XIX métodos de ensino 

simplificados, que, no caso da língua inglesa, propiciassem ao aluno uma experiência de 

aprendizado com pouco ou nenhum esforço do idioma.  

Outra característica do manual composto por Grauert observada em nossa análise diz 

respeito ao padrão de exercícios que se seguem às breves explicações acerca dos fatos da língua. 

Refletindo a metodologia comumente adotada nos oitocentos   para o ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil, o autor apresenta grupos de frases soltas  em inglês e em português a 

serem traduzidas pelos alunos a fim de que o conteúdo fosse apreendido de forma mais eficaz. 

Em que pese o fato de a utilização do método Gramática -Tradução denotar uma 

preocupação de Grauert com o desenvolvimento da leitura, fator inclusive determinante à 

admissão dos jovens aprendizes aos cursos superiores na época, observamos o interesse do autor 

pela formação ética e moral do estudante, tendo em vista as orientações comportamentais e 

preceitos da boa moral serem veiculados por meio dos textos a serem traduzidos.  

Ao analisarmos o texto da Gramática Prática da Língua Inglesa de Filippe Maria da 

Motta d’Azevedo Corrêa, por sua vez, observamos que a proposta metodológica defendida no 

prefácio da obra é mantida ao longo de todo o manual, na medida em que o autor articula a 

apresentação de muitos fatos linguísticos por meio da análise comparativa nas duas línguas, 

português e inglês, o que, pode-se acrescentar, reflete o rompimento com o paradigma 

relacionado a preponderância do Latim como veículo de aprendizagem de línguas e suas 

gramáticas 

Ainda no que tange os pressupostos metodológicos anunciados no prólogo, a Gramática 

Prática da Língua Inglesa conseguiu atingir um equilíbrio entre a teoria e a prática, atendendo 

aos debates na legislação acerca da importância do ensino clássico-humanístico e do ensino 

moderno-científico, e aos discursos teóricos do século XIX que defendiam a ideia de que o 
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sucesso na aprendizagem de uma língua estrangeira dependia unicamente de estudo que 

contemplasse os conteúdos teóricos e práticos de forma balanceada. 

Entretanto, o método Gramática-Tradução continua sendo a base das atividades de 

fixação do conteúdo propostas, que apresentam questões extensas  relacionadas a versão e 

tradução dos textos apresentados.  

O estudo e análise da obra Prosódia Inglesa, elaborada pelo professor Jasper L.Harben, 

quinto e último item do corpus selecionado, nos revelou um texto inovador em relação aos dos 

compêndios de ensino de inglês oitocentistas que propunham práticas baseadas na gramática e na 

tradução. Ainda que permanecesse na abordagem tradicional, sobretudo no que se refere à 

valorização da memorização, Harben propôs  em seu manual uma prática de ensino de inglês 

baseada na pronúncia e não em regras gramaticais.  

Nesse sentido, o professor elaborou o manual destinado ao ensino de língua inglesa 

partir dos conceitos de prosódia, com ênfase  na oralidade, considerando de forma específica a 

compreensão linguística do aluno sobre o seu objeto de estudo, e não das regras gramaticais, as 

quais não foram trabalhadas em sua obra.  

Finalizando a análise do material eleito para esta pesquisa, elaboramos um quadro 

comparativo organizado a partir da interseção dos aspectos observados nas obras escolhidas. A 

elaboração do quadro teve o intuito de propiciar  uma visão sintética dos pontos convergentes e 

divergentes das gramáticas publicadas nos oitocentos no Brasil, tanto em relação tratamento do 

material linguístico que as compõem, como ao encaminhamento das propostas metodológicas de 

ensino de Língua Inglesa naquele período. 

Consideramos que o trabalho, da maneira como foi levado a cabo, efetivamente servirá 

como uma obra de referência para aqueles que se dedicam ao estudo histórico do ensino do inglês 

e da produção bibliográfica da língua inglesa no Brasil, com a expectativa de que essa 

contribuição seja efetiva e também na expectativa de que o leitor crítico possa contribuir para o 

seu enriquecimento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 1 – DECISÃO Nº 29 DE 14 DE JULHO DE 1809  

 

Fonte: N.29 - Resolução de consulta da mesa do desembargo do paço de 14 de julho de 1809. Crêa nesta cidade uma 

cadeira de Arithmetica, Algebra e Geometria, uma de Inglez e uma de Francez. Colleção  das Leis do Imperio do 

Brasil de 1809. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html. 

 

 



208 

 

 

 

ANEXO A 2 – DECISÃO Nº 29 DE 14 DE JULHO DE 1809  

 

 

 Fonte: N.29 - Resolução de consulta da mesa do desembargo do paço de 14 de julho de 1809. Crêa nesta 

cidade uma cadeira de Arithmetica, Algebra e Geometria, uma de Inglez e uma de Francez. Colleção  das Leis do 

Imperio do Brasil de 1809. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html. 
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ANEXO A 3 – DECISÃO Nº 29 DE 14 DE JULHO DE 1809  

 

 

Fonte: N.29 - Resolução de consulta da mesa do desembargo do paço de 14 de julho de 1809. Crêa nesta cidade uma 

cadeira de Arithmetica, Algebra e Geometria, uma de Inglez e uma de Francez. Colleção  das Leis do Imperio do 

Brasil de 1809. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html. 
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ANEXO A 4 – DECISÃO Nº 29 DE 14 DE JULHO DE 1809  

 
 
Fonte: N.29 - Resolução de consulta da mesa do desembargo do paço de 14 de julho de 1809. Crêa nesta cidade uma 

cadeira de Arithmetica, Algebra e Geometria, uma de Inglez e uma de Francez. Colleção  das Leis do Imperio do 

Brasil de 1809. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html. 
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ANEXO B 1 – DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1837  

 
 
Fonte: Decreto de 2 de Dezembro de 1837. Convertendo o Seminário de S. Joaquim em collegio de instrução 

secundaria, com a denominação de Collegio de Pedro II, e outras disposições.  Colleçção das Leis do Imperio do 

Brasil de 1857. Parte II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1861. Disponível em:  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao3.html 
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ANEXO B 2 – DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1837  

 
 
Fonte: Decreto de 2 de Dezembro de 1837. Convertendo o Seminário de S. Joaquim em collegio de instrução 

secundaria, com a denominação de Collegio de Pedro II, e outras disposições.  Colleçção das Leis do Imperio do 

Brasil de 1857. Parte II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1861. Disponível em:  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao3.html 
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ANEXO B 3 – DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1837  

 
 
Fonte: Decreto de 2 de Dezembro de 1837. Convertendo o Seminário de S. Joaquim em collegio de instrução 

secundaria, com a denominação de Collegio de Pedro II, e outras disposições.  Colleçção das Leis do Imperio do 

Brasil de 1857. Parte II. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1861. Disponível em:  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao3.html 
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ANEXO C 1 – PROGRAMA DE ENSINO DO IMPERIAL COLÉGIO DE PEDRO II  

4º ANO – INGLÊS 

 

      Fonte: Acervo do NUDOM – Núcleo de Documentação e Memória do  Colégio Pedro II 
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ANEXO C 2 – PROGRAMA DE ENSINO DO IMPERIAL COLÉGIO DE PEDRO II   

4ºANO – INGLÊS  

 
Fonte: Acervo do NUDOM – Núcleo de Documentação e Memória do  Colégio Pedro II. 

 


