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O ensino de línguas estrangeiras, no século XVIII, esteve pautado na memorização de regras
gramaticais e na tradução de textos, com o intuito de inculcar valores morais nos jovens. Esse
princípio estava em consonância com a ideia de felicidade, destacada no Iluminismo, de modo que os
cidadãos pudessem viver em paz, cultuando os bons costumes. Nesse contexto, o presente artigo tem
como objetivo analisar as relações entre Iluminismo, felicidade, ensino de inglês e valores morais,
tomando como base os diálogos familiares nas gramáticas para o ensino de línguas. Ao analisarmos a
gramática de Castro (1759), percebemos o papel dos diálogos familiares nos compêndios do século
XVIII e o modo pelo qual esses textos reforçavam um modo de viver e pensar a ser consolidado
entre os jovens.
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Introdução

O estudo das línguas estrangeiras esteve, por muito tempo, relacionado à descrição e análise de
métodos e abordagens, com destaque para as características próprias que os diferenciavam de outros
métodos e/ou períodos de ensino. Nesse contexto, tem-se a falsa impressão de que as ideias surgiram
em uma mesma época e foram difundidas de forma homogênea, até o momento em que uma outra
corrente entrava em cena, com novas características, totalmente inovadoras, e diferentes do que já
tinha sido visto até então.

É necessário desmitificar esse pensamento sobre os métodos e abordagens relacionadas ao ensino de
línguas estrangeiras. Para tanto, é importante perceber o momento em que as línguas estrangeiras
começaram a receber a atenção dos pensadores modernos, acompanhando o modo pelo qual o ensino
de línguas era visto e quais as características que eram encontradas. O termo modernidade, neste
texto, foi utilizado tendo base os conceitos de Anthony Giddens (1991) e Stuart Hall (2011), que
compartilham da opinião de que as sociedades modernas se caracterizam por estarem em mudança
constante, rápida e permanente, o que as diferenciam das sociedades tradicionais.

O homem moderno não se conforma mais com explicações religiosas para todos os questionamentos
da natureza, ao perceber que a razão humana deve reger as nossas ações e nos impulsionar nas
tomadas de decisão individuais e coletivas. Hall (2011, p. 25) sintetizou os conceitos que situam o
homem moderno na sociedade, ao afirmar que “As transformações associadas à modernidade
libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que
essas eram divinamente estabelecidas; não estavam sujeitas, portanto, a mudanças fundamentais”.

Goergen (2001) também teorizou sobre a ideia de modernidade, relacionando-a ao conjunto de
transformações pelas quais a sociedade passou, e que foram responsáveis para que, a partir das ideias
renascentistas, o homem percebesse que o seu intelecto, e não a religião, era capaz de guiar as suas
ações, em decorrência de suas capacidades racionais, que, desde então, eram utilizadas para o
controle da natureza e da sociedade. Não mais os deuses solucionariam seus problemas, e sim as suas
próprias ações, guiadas pela racionalidade. As questões relacionadas à ciência começaram a ser
objeto de interesse, de modo que a cultura de outrora, teocêntrica e metafísica, fôra substituída por
uma outra, antropocêntrica e secular. Assim, pode-se dizer que a modernidade se caracterizava pela
“ilimitada confiança na razão, capaz de dominar os princípios naturais em proveito dos homens e a
crença numa trajetória humana que, pelo mesmo uso da razão, garantiria à sociedade um futuro
melhor” (GOERGEN, 2001, p.12-13).

Afastando-se de explicações baseadas na religião, os pensadores modernos buscaram a cientificidade
para que suas observações e experiências pudessem ter respaldo e orientar as tomadas de decisão.
Nesse contexto, as discussões sobre ensino de línguas na modernidade perpassou pelo entendimento
dos conceitos de educação e escola, de modo que foi observada uma preocupação em associar o
ensino com a possibilidade de inculcar valores morais na mocidade, privilegiando-se o projeto de
civilização para preparação de indivíduos dóceis ao Estado, por intermédio de uma escola
preocupada não somente com a instrução dos jovens, como, também, com a necessidade de moldar
comportamentos desejados.

Para que a análise aqui proposta possa ser efetivada, alguns autores e obras foram selecionados,
tendo sempre como objetivo recompor o pensamento considerado como proeminente na
modernidade, destacando autores e obras de referência no cenário educacional, sendo elas: Didática
Magna(Comenius, 1630), Ensaio acerca do entendimento humano (John Locke,1690), O Verdadeiro
Método de Estudar(Luís António Verney, 1746), Emílio, ou Da Educação(Jean-Jacques Rousseau,
1762), Cartas sobre educación infantil(Johann Heinrich Pestalozzi, 1817), Da educação(Herbert
Spencer, 1861), Primeiras lições de coisas(Norman Alisson Calkins, 1861)[i].

Em linhas gerais, as ideias dos autores modernos, no que se refere às discussões sobre educação,
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estão pautadas em uma concepção de ensino contrária às práticas vigentes de memorização de regras
e palavras, de forma descontextualizada, que pouco contribuem para a aquisição de uma língua, seja
ela materna ou estrangeira. Tem-se, então, a defesa por um sistema de ensino que privilegie as
atividades lúdicas, a contextualização e a experimentação. Essa discussão contra as práticas
mecânicas de estudo ganhou cada vez mais força ao longo dos séculos, desde o período seiscentista,
culminando com os escritos de Calkins [1861] (1886), sobre a necessidade em se trabalhar as coisas
antes das palavras, valorizando, assim, a experimentação.

É importante analisar as discussões iniciadas no século XVI, e que se propagaram até o final do
século XIX, com o objetivo de comparar as ideias disseminadas com as práticas verificadas no
período oitocentista, que, em sua grande maioria, privilegiaram, ainda, o método da gramática e
tradução.

O Iluminismo, a Revolução Francesa e a Educação

Ao discorrer sobre a historiografia do ensino de uma língua estrangeira, é essencial destacar o papel
do Latim, que, em pleno século XVI, assumia um destaque universal, sendo o seu aprendizado
associado a qualquer política de acesso aos mais respeitados cargos das sociedades ocidentais. O
Latim era ensinado na própria língua, servindo de base para o estudo das línguas vernaculares, como
atestou Jean Hebrard (2002) e Anthony Howatt e Widdowson (2009).

Norbert Elias (1994, p. 67), ao traçar os caminhos do processo civilizatório do Ocidente, destacou o
papel central que o Latim desempenhou, fazendo com que os grandes autores fossem lidos na língua
latina, e não nos seus idiomas. Com o início do declínio do uso desta língua morta, no século XVI,
aumentou-se o espaço para outros idiomas, inicialmente, o italiano, por ser de Roma, sede do
cristianismo e, logo após, o francês, por ser o símbolo ocidental de civilização e bons costumes.

Já em 1733, Voltaire, na dedicatória de seu Zaire a um burgues, A. M
Faulkner, comerciante ingles, manifestou com grande clareza essas
tendências: "Desde a regência de Ana d&39;Áustria, os franceses têm sido o
povo mais sociável e mais polido do mundo... e esta polidez não é em
absoluto uma questão arbitrária, tal como essa que é chamada de civilidade,
mas uma lei da natureza que eles felizmente cultivaram mais do que os outros
povos" (idem, p. 112).

Na Alemanha, o Latim foi perdendo, paulatinamente, a sua influência, cedendo espaço para o
francês, que se espalhou rapidamente “das cortes para a camada superior da burguesia. Todas as
honnêtes gens(gente de bem), todas as pessoas de "conseqüência" o falam. Falar frances é o símbolo
de status de toda a classe superior” (idem, p. 30).

O inglês e o francês, este último em maiores proporções, foram se consolidando, do século XVI ao
século XIX, como fontes de acesso a padrões de civilidade, o que fez com que tudo que se
relacionasse a essas duas línguas e países se tornasse modelo a ser seguido, tanto nos costumes,
como nas atividades comerciais, colocando ainda mais em destaque essas duas potências. Em
decorrência do espaço conquistado, estas nações colonizadoras intensificaram os investimentos nos
seus processos expansionistas, aumentando a rivalidade já existente, e influenciando o modo de agir
de outras nações, o que pode ser verificado quando a Inglaterra se colocou como “nação amiga” de
Portugal, contra a invasão francesa.

Diante da ascensão inglesa e, principalmente, francesa, no ocidente, é necessário analisar a relação
entre estas duas nações e o Iluminismo, inserindo-a nas discussões referentes ao ensino de línguas na
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modernidade. O Iluminismo foi o ponto de partida para a Revolução Francesa e para a Industrial
Inglesa, propiciando condições para a tradução dos textos mais significativos da época, o que fez
com que as trocas culturais entre a França e a Inglaterra aumentassem, havendo, consequentemente, a
tradução de muitos textos de Língua Inglesa para o Francês e vice-versa. A disseminação da escrita
foi, dessa forma, importante para a educação, por ter desencadeado o processo de escolarização, e,
com ele, os debates sobre as questões relacionadas ao ensino de uma língua estrangeira.

Francisco Calazans Falcon (1993, p. 99-100), ao discorrer sobre a ilustração na Europa, destacando
àquela observada em Portugal, afirmou que “a Ilustração parece-nos assim, claramente, como uma
ideologia, na qual se afirmam as principais categorias da sensibilidade intelectual do século XVIII:
cultura, civilização, progresso, educação da humanidade”. O homem passou a agir sempre guiado
pelo intelecto, e não mais pelo sentimento ou paixão, de tal forma que tudo e todos deveriam se
submeter ao império da razão. A felicidade e a razão se constituíram nos pilares iluministas, sendo
importante destacar que a fé no progresso e essa busca pela felicidade não necessariamente
impediram a presença do cristianismoe o fortalecimento da fé. “Fé no homem e em sua dignidade, fé
na perfeição e na ordem do mundo, valorização da natureza, otimismo, confiança. É de um
‘cristianismo ilustrado’ que se trata agora, no qual a fé em Deus é a única condição para a virtude e a
felicidade” (idem, p. 97).

A comprovação de que a felicidade poderia ser alcançada pela educação era um dos pressupostos
norteadores do Iluminismo, e pode ser confirmada ao analisarmos a assertiva de Falcon (1993), ao
afirmar que

Aeducação é o valor instrumental supremo; panacéia só ela capaz de abrir
caminho à elevação da plebe, essa plebe que representa afinal a negação do
espírito ilustrado, mas ao mesmo tempo a perspectiva de superação dessa
mesma negação. [...] A Ilustração aparece-nos assim, claramente, como uma
ideologia na qual se afirmam as principais categorias da sensibilidade
intelectual do século XVIII: cultura, civilização, progresso, educação da
humanidade (FALCON, 1993, p. 98-100).

Em busca desta felicidade idealizada, com a chegada da família real no Brasil, D. João VI, na Carta
Régia de 02 de janeiro de 1809, apresentou um discurso fervoroso sobre as virtudes de toda a nação,
destacando que a felicidade deveria ser sempre o objetivo final das ações de qualquer reino, sendo
necessário, para tanto, o comprometimento das partes indispensáveis para a prosperidade: os padres e
os professores, defensores da moralidade e dos bons costumes da mocidade.

A moralidade das Nações é a primeira base da sua felicidade, e intimamente
unida, aos principíos da nossa santa religião, e por consequencia é justo e
necessário, que vos recommende este Importante artigo, e de que tanto deve
para o futuro depender a prosperidade e grandeza do Estado, fazendo vós que
os Bispos, Parochos e Professores Publicos concorram todos no limite do
exercício das suas funcções a inspirarem aos Povos os melhores principios de
moral, o maior respeito a minha autoridade real, àos magistrados e delegados
da mesma, e áquelle amor da pátria que, mais que tudo segura a felicidade
publica, a estabilidade do Estado, e pode mesmo restabelecel-a, quando
perdida, como as ultimas experiencias acabam de mostral-o (BRASIL, 1891,
p. 3).

Peter Burke (2006, p. 106) também ressaltou que deveria ser feita uma associação entre o
Iluminismo e as questões educacionais na sua obra Uma História Social da Mídia, ao pontuar que a
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consciência política foi muito incentivada nas últimas décadas do século XVIII, em decorrência do
aumento na quantidade de palestras e festivais, bem como da exploração de imagens e de
publicações, o que levou a um crescimento substancial no número de materiais impressos
consumidos na Europa. A mídia, dessa forma, pode ser considerada, segundo o autor, como o
principal instrumento da Revolução Francesa, por ter exigido uma reforma urgente na sociedade, o
que fez com que seu papel fosse visto como educacional e não apenas revolucionário (idem, p. 111).
Assim sendo, o Iluminismo francês deve ser interpretado como “parte dominante de um movimento
europeu de educação, crítica e reforma que teve outros centros na Escócia e na Suíça e afetou
também as Américas do Norte e do Sul (idem, p. 101).

Robert Darnton (1987, p. 25-31) destacou a importância em se analisar o Iluminismo tendo como
base a produção intelectual do século XVIII, principalmente na França, local em que filósofos como
Voltaire, D’Alembert, Montesquieu, Rousseau, Diderot, entre outros, ganharam prestígio social
diante da sociedade absolutista francesa, e conseguiram, financiados pela corte, incluir novos
membros para o grupo conhecido como República das Letras, formando o que ficou conhecido como
“Alto Iluminismo”.

Contrapondo-se a este grupo, mereceu destaque a boemia literária, conhecida como “Baixo
Iluminismo”, sucessores do “Alto Iluminismo”, e que buscavam, em Paris, o mesmo prestígio e
ascensão social que o outro grupo havia conseguido, por intermédio da literatura. Alguns deles, além
de escritores, eram, também, jornalistas e advogados, como foi o caso de Maximilien de Robespierre.
Sem a obtenção do prestígio tão sonhado, esses jovens iniciaram um trabalho de difamação da Corte,
da Igreja e da Aristocracia francesas, insuflando o ódio na sociedade da época, o que fez com que,
juntamente com o Alto Iluminismo, fossem considerados responsáveis pela abertura do caminho para
a Revolução Francesa (ibidem).

Em sua obra, Os dentes falsos de George Washington: um guia não convencional para o século
XVIII, Darnton (2005, p. 20) reforçou a ideia de Paris ter sido a “República das Letras”, mas, ao
mesmo tempo, esclareceu que esta localidade não pode ser considerada como único ponto, a partir do
qual as ideias iluministas foram propagadas para as demais localidades da Europa e para a América,
já que outras cidades, como Nápoles, Amsterdã, Genebra, Berlim, Lisboa, Londres e Filadélfia,
também difundiram as ideias iluministas, mesmo sendo estas, algumas vezes, antagônicas. Esta
informação é importante, uma vez que, por ter sido colônia de Portugal, o Brasil seguiu os caminhos
do Iluminismo Português, acompanhado de perto pelo Inglês, visto que, com a transferência da
família real para o Brasil, com o auxílio da Inglaterra, a influência inglesa se fez presente em terras
brasileiras, no que se refere, por exemplo, às práticas mercantis e, consequentemente, educacionais.

Com os olhos voltados para o racionalismo, o iluminismo defendia alguns aspectos recorrentes entre
as teorias educacionais apresentadas pelos estudiosos modernos, com destaque para a busca pela
felicidade, a exaltação à autonomia e ao individualismo, a experimentação, o empirismo e os
métodos intuitivos (GOLDMANN, 1968, PASSIM). Ao analisar essas ideias, e transportá-las ao
contexto educacional, é possível perceber que o que os autores modernos pregavam, em última
análise, era um modelo pelo qual os ideais de felicidade pudessem ser viabilizados, o que, neste
contexto, deveria refletir em uma suavidade do método e emprego de técnicas mais intuitivas,
contrapondo-se ao método que privilegiava a gramática e a tradução, e que, na realidade, guiava os
autores quando da composição de gramáticas.

A Busca pela Felicidade por intermédio da Educação

Conforme discutido, o Iluminismo, defendia os conceitos que valorizavam a constante busca pela
verdadeira “felicidade” da nação, conseguida, por exemplo, com a política, as artes e a educação. Ao
perceber o papel de destaque que a educação possuía para que os ideais iluministas pudessem ser
alcançados, e investigar de que forma o ensino de línguas era tratado, é possível encontrar uma
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preocupação constante pelo método de ensino mais agradável e que atraísse o alunado. Pestalozzi
[1817] (2006), em sua Pedagogia Geral, deixou claro essa preocupação iluminista durante o ensino
de línguas, atestando que

Se passarmos a considerar o homem como ser individual, podemos afirmar
que a educação deveria fazê-lo feliz. O sentimento de felicidade não nasce de
circunstâncias externas; é um estado de alma caracterizado pela consciência
de harmonia entre o mundo interior e o exterior (PESTALOZZI, 2006, p.
131-132)[ii].

Spencer ([1861] 1888, p. 20) também destacou o valor intrínseco da felicidade nas situações
educativas, levantando alguns questionamentos a seu leitor, tais como: “Como convém utilizar todas
as fontes de felicidade que a natureza deu ao homem? Qual a melhor maneira de empregar todas as
nossas faculdades para nosso maior proveito e dos outros? Como conseguir afinal viver vida
completa?”.

Como a educação era uma das prioridades das discussões iluministas, e a felicidade era o bem maior
a ser alcançado, é de se esperar que essa tenha sido uma das preocupações dos pensadores modernos:
defender as práticas educativas, em que a felicidade pudesse ser assegurada. Trata-se, em última
análise, da reafirmação da importância em se trabalhar com esse conceito iluminista na educação,
relacionando a aprendizagem de línguas com a necessidade de fazer com que o aluno seja feliz,
mesmo sabendo que o conceito de felicidade dos governantes não era o mesmo conceito daqueles
que lutavam por uma educação igualitária.

Immanuel Kant (1724-1804) se preocupou com as questões relacionadas com a busca pela felicidade,
no século XVIII e, ao destacar que o homem não é nem bom nem mal por natureza, defendeu que a
educação deveria receber uma atenção especial, em decorrência das questões morais que devem e
precisam ser trabalhadas, o que só é possível pela razão.

As crianças, mesmo não tendo ainda o conceito abstrato do dever, da
obrigação, da conduta boa ou má, entendem que há uma lei do dever e que
esta não deve ser determinada pelo prazer, pelo útil ou semelhante, mas por
algo universal que não se guia conforme os caprichos humanos (KANT,
1996, p.104-5).

Por não terem o conhecimento sobre esta lei e o modo pelo qual ela funciona, Kant (1996) reforçou a
importância em se investir na educação iluminista, capaz de levar o homem à felicidade, conseguida
a partir do conhecimento e da autonomia.

Em sua obra, A idade do ouro, Georges Minois relacionou ter sido a preocupação com a felicidade
uma constante na história, referenciando-a à utopia humanista, do início do século XVI, de
construção da felicidade, mesmo sabendo que ela não seria para todos. “Ela só pode existir para um
pequeno grupo de privilegiados protegidos do resto do mundo” (MINOIS, 2011, p. 156). Nesta
concepção, a felicidade é frágil e deve ser encarada como um estado excepcional, uma vez que sua
abertura para todos seria o decreto de morte da própria felicidade. “A felicidade não poderia ser
universal: ela é exceção; o resultado seja de um dom divino, seja da organização de um pequeno
grupo, e deve ser protegida contra as más influências do exterior pelo oceano ou por uma muralha”
(idem, p. 157).

A reflexão sobre o pensamento de Minois (2011) nos conduz à constatação de que, a partir do século
XVI, a busca pela felicidade se constituiu em um dos grandes objetivos dos grupamentos sociais,
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desde aqueles que acreditavam que estes grupos deveriam ser pequenos, até os grandes anseios
expansionistas dos séculos XVIII e XIX, em busca da construção, ampliação e consolidação de
impérios. É importante destacar, no entanto, que apesar de ser praticamente obrigatória, a felicidade
iluminista precisava ser regulada pelo Estado, com o objetivo de proteção dos Estados Nação. Neste
contexto, a educação exerceria um papel essencial, na medida em que prepararia os homens
responsáveis pelo desenvolvimento da nação para ocupar os cargos de destaque, fazendo com que
alcançassem, enfim, a felicidade. O resto da população deveria receber os conhecimentos básicos de
ler, escrever e contar, suficientes para dar sustentação ao desenvolvimento da sociedade e para a tão
sonhada felicidade dessa classe operária, já que a felicidade deveria ser relativizada pelo Estado.

O ensino de línguas e a inculcação de valores morais

A felicidade, defendida pelo Iluminismo, precisava ser assegurada, o que seria possível a partir dos
investimentos na educação. Desde o século XVI, o objetivo de inculcar valores morais na mocidade
era uma constante. Esta preocupação é recorrente nos escritos de vários pensadores modernos, como,
por exemplo, Comenius [1630] (2002), ao defender escolas que se preocupassem não só com as
letras, mas, inclusive, com a moral e a piedade. “Se for esquecida uma dessas funções, haverá um
hiato que não só será pernicioso para a instrução, mas também será capaz de infirmar a solidez do
processo educativo. Porque nada pode ser sólido se não for coerente em todas as partes”
(COMENIUS, [1630] 2002, p. 186). Pestalozzi [1817] (2006) e Herbart [1806] (2006) também
ressaltaram o valor da moral na educação, tendo sido destacado, por esse último, que o fim maior de
qualquer processo educativo é a moral, daí a importância em se trabalhar uma boa orientação
educacional.

Ao mencionar os aspectos morais que o ensino deve ter, e a importância em valorizar o raciocínio, a
observação e a experiência, tal como defendido por Locke [1690] (1996), Rousseau ([1762] 2004, p.
74-75) explicou que “a fórmula a que se podem reduzir, mais ou menos, todas as lições de moral
suscetíveis de serem dadas às crianças” está na utilização de um jogo de perguntas e respostas, de
valor moral, através do qual a criança pratica a linguagem e reforça os conceitos que são colocados
nos diálogos. Essa prática guiou toda a produção de gramáticas para o ensino de Inglês do século
XVI ao XIX, já que, ao final dos compêndios, era comum a existência de uma coletânea de diálogos
familiares, com o objetivo de promover mais prática na língua alvo e oportunizar que os valores
morais pudessem ser inculcados na juventude, sempre na tentativa de consolidar padrões de boa
conduta e moral inabalável. Não bastava somente se preocupar com a memorização de regras
desconexas e de listas de palavras desvinculadas de um contexto comunicativo, uma vez que essas
conversações apresentadas ao final dos compêndios se constituíam em uma oportunidade de colocar
em prática o vocabulário aprendido.

Os familiar dialogues estão presentes nas gramáticas de língua latina, bem como nas das línguas
vivas, produzidas a partir do século XVI, tendo sido destacados por vários autores modernos, como,
por exemplo, Herbart ([1806] 2006, p. 131), ao afirmar que “o verdadeiro veículo do ensino analítico
é o diálogo, iniciado e mantido mediante uma leitura livre e, se possível, realçado mediante ensaios
escritos que educando e educador reciprocamente se apresentam”. Os diálogos não deveriam ser,
segundo sua descrição, longos e artificiais, contanto que os pensamentos pudessem ser expressos de
forma clara, de modo a trabalhar a alma dos alunos e possibilitar que eles os recitassem de forma
perfeita, mesmo que, para isso, necessitassem da ajuda do professor. Em última instância, “aqueles
exercícios tornar-se-ão quase imprescindíveis para que não fique oculto à vigilância pedagógica o
que se prepara no íntimo” (idem, p.132). Para analisar como o ensino de língua inglesa se dava a
partir de familiar dialogues, um diálogo da gramática de Castro (1759) foi aqui analisado, de modo a
ser possível constatar o papel desse tipo de texto para o ensino de língua inglesa, a partir dos
conteúdos de valor moral que são compartilhados.

De acordo Com Oliveira e Corrêa (2006, p. 40-42), os diálogos familiares se assemelham ao método
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do catecismo, ou seja, perguntas e respostas elaboradas com o objetivo de fazer com que o aluno
memorize o conteúdo religioso, sendo que, transportados para os diálogos familiares, constituíam-se
em um verdadeiro método de ensino-aprendizagem, fornecendo a base para que o trabalho
gramatical do ensino de línguas fosse associado com o estilo da escrita e a necessidade em se ter
bons modelos de leitura. Valorizava-se, dessa forma, a precisão gramatical e a elegância estilística,
que poderiam ser adquiridas em decorrência das sessões de memorização e recitação, orquestradas
pelos professores.

Os diálogos estiveram presentes nos compêndios publicados ao longo de todo o século XIX, com
destaque para a defesa do seu caráter formativo, na obra Primeiras lições de coisas, em que Calkins
[1861] (1886), ao discorrer sobre o modo pelo qual o ensino de línguas deveria ser processado,
defendeu seu uso, tendo, inclusive, selecionado alguns modelos que poderiam ser utilizados como
guias para os leitores que estivessem lecionando ou com interessados em ensinar.

Para o supracitado autor, esses textos são formas de assegurar o trabalho da moral e da ética entre os
alunos, para a geração de modelos de boa moral a serem seguidos, considerando-se que a moralidade
traz dois fundamentos principais: “os juízos estéticos (normas absolutas de conduta) e as
representações (que constituem o conteúdo dos juízos estéticos)” (HERBART, [1806] 2006, xix).

O objectivo da formação moral não pretende outra coisa senão que as ideias
de justiça e bem, em todo o seu rigor e pureza, se tornem os verdadeiros
objetos da vontade, e que, de acordo com elas, se determine o conteúdo
íntimo e real do carácter, bem como o cerne profundo da personalidade,
relegando para último lugar, qualquer outra arbitrariedade (idem, p. 50).

O conhecimento e a moral estariam, dessa forma, garantidos pelo estudo e memorização dessas
frases, já que os fins da moralidade deveriam guiar todas as ações educativas. A importância em se
trabalhar a moral é ainda mais destacada pelo autor quando o mesmo afirma que a criança nasce
desprovida de vontade e de moral, e que os atos não virtuosos, como consequência, seriam nocivos e
irreparáveis, o que nos leva a concluir que os diálogos familiares se constituiriam em uma forma
segura de se trabalhar as representações e as questões morais, para que o desenvolvimento do
conhecimento e do caráter pudessem ser assegurados, sempre a partir do trabalho com a experiência
e a intuição. Nesse contexto de busca pela formação moral, era verificado o trabalho com a parte
prática da língua, por intermédio da consolidação de situações, capazes de valorizar a experiência.

Verney (1766, p. 62), na sua obra O Verdadeiro Método de Estudar, defende práticas de ensino que
estejam relacionadas com a vida em sociedade e a ética, já que esta última “mostra aos homens, a
verdadeira felicidade: e regula as ações para a conseguir”. Essa associação entre ética, educação e
felicidade perpassou os documentos e obras que orientaram a publicação de compêndios voltados
para uma educação iluminista que prezava pela inculcação de valores morais que pudessem nortear a
mocidade nos bons caminhos da moral.

Até o início do século XIX, os compêndios publicados para o ensino de línguas traziam, muito
frequentemente, uma seção intitulada “Diálogos Familiares”, na qual eram trabalhadas conversações,
normalmente entre um discípulo e um mestre, ou duas pessoas com conhecimentos diferentes sobre
uma temática em questão, de modo que, durante os diálogos, uma conduta moral considerada como
modelo era reforçada (SANTOS, 2017). Por intermédio da memorização e recitação de perguntas e
respostas, os alunos reproduziriam a língua estudada de forma correta, e estariam, ao mesmo tempo,
internalizando princípios morais esperados de uma mocidade em formação. Ao analisarmos um dos
diálogos familiares da Grammatica anglo-lusitana e lusitano-anglica, de J. Castro (1759),
poderemos ter uma ideia de como esses textos eram utilizados para a inculcação de valores morais na
mocidade da época.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_iluminismo_a_felicidade_e_os_valores_morais_o_ensino_de_lingu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Os diálogos familiares na Grammatica anglo-lusitanica & lusitano-anglica,de J. Castro

De acordo com as pesquisas de Santos (2010), a primeira edição da gramática de J. Castro é datada
de 1731, tendo sido encontradas, em sua pesquisa, uma edição de 1759 e uma outra de 1770. A
edição de 1731 contém apenas 283 páginas, e foi publicada com o nome Grammatica
anglo-lusitanica or an English and Portuguese grammar. Containing the declentions, conjugations,
rules of the syntax, etimology, prosody and accenting of the Portuguese language. O compêndio em
questão não tem autoria registada, mas, muito provavelmente, foi escrito por J. Castro, uma vez que
é bastante similar às duas outras versões. A seção To the reader(Ao Leitor) é exatamente igual nas
três obras. Até a página 258, as três gramáticas são idênticas, com a diferença de que, na de 1731, as
explicações da gramática da língua portuguesa são muito breves, ocupando apenas cerca de 30
páginas, enquanto que nas demais, esse número sobe para cerca de 200.

Apesar de ser referenciada como escrita por J. Castro, deixa-nos a dúvida de quem seria esse autor,
desconhecido até então. Trata-se, muito provavelmente de um pseudônimo ainda não totalmente
decifrado. A identificação do autor se torna ainda mais complicada quando percebemos que, até o
século XIX, havia pouca originalidade de conteúdo, predominando as repetições temáticas e até
mesmo literais, o que é justificado por Chervel (1990, p. 203), na medida em que afirma que “o
problema do plágio é uma das constantes da edição escolar”. Essa informação é ratificada por por
Oliveira (2006, p. 136), ao destacar que “é preciso relativizar as noções de plágio e autoria em obras
pedagógicas do gênero, pois nelas muito menos importante é a originalidade das idéias do que o
modo como elas podem ser copiadas, imitadas, adaptadas, apropriadas ou manipuladas”. Assim
sendo, ao invés de tentar decifrar a autoria da obra, deter-me-ei em analisar um dos diálogos
familiares encontrados na Grammatica lusitano-anglica,de 1759, e de que forma o seu teor está
referendando comportamentos a serem seguidos, em nome de uma moral a ser inculcada entre os
jovens.

São encontrados, na obra de castro, quinze diálogos familiares, apresentando situações corriqueiras e
que demandam um comportamento apropriado para que a mocidade possa se portar de acordo com a
moral e os bons costumes. As situações narradas acontecem sempre entre duas pessoas, na qual uma
tem um conhecimento maior sobre a outra, e a troca dessas informações é realizada a partir de uma
série de perguntas e respostas, semelhante ao observado nas aulas de catecismo, que vinha se
consolidando como uma prática de ensino desde a metade do século XIX (OLIVEIRA; CORRÊA,
2006). Entre os temas abordados na gramática de Castro (1759), destacam-se: cumprimentos,
refeições, vestimentas, o falar a Língua Portuguesa, clima, compras, jogos, viagem, câmbio e leis da
Inglaterra.

Os diálogos da referida gramática são disponibilizados em duas colunas, de modo que, à esquerda,
tem-se o texto em inglês, enquanto que na coluna da direita é encontrada a sua respectiva tradução. O
diálogo número 7, intitulado “Of a young Woman, and what News passes” e traduzido no compêndio
por “De huma moça, e do que se pása de novó” traz os seguintes versos, já na versão traduzida pelo
autor:

Eis aqui uma fermosa donzela, ou moça / He muy bem féita. / Tem huma
bela cara / V. M. a conhece? / Não a conheço; tem os olhos belos / Anda muy
graciosamente / E também está muy bem vestida / Si e creyo eu que he huma
pessóa de distinção / Isso pode ser; que diz V.M. náo seria ditoso com tam
mulher? / Sim se tivera muito dinhéiro com ella. / V. M. he demasiado
interessado; o gozar huma tal mulher val [vale] hum dote / Nao sou désta
opinião; más deixemos este discurso. Que novas ha oje? / não sabe V.M.
nada de novo? (CASTRO, 1759, p. 217).
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A análise da primeira parte do diálogo deixa transparecer o papel desse tipo de texto nas gramáticas
publicadas. Trata-se da exposição de uma preocupação com o compartilhamento de crenças,
revelando comportamentos esperados e que poderiam ser consolidados entre jovens da época. No
fragmento em questão, os dois interlocutores estão discutindo sobre os atributos que podem
caracterizar uma bela donzela. Para o primeiro, o conceito remete à imagem de uma moça bonita,
bem educada, que sabe se comportar em sociedade, uma vez que anda de forma graciosa e está
sempre bem vestida. Essas características fizeram com o que o primeiro interlocutor indagasse se seu
amigo teria interesse em estar com uma mulher como aquela. Para o segundo interlocutor, no
entanto, a questão do dote é de suma relevância, na medida em que, em sua concepção, uma mulher
com aquelas características só seria interessante se tivesse dinheiro e não tendo, ou, até mesmo na
dúvida de tê-lo, seria muito melhor conversar sobre um assunto mais importante, como, por exemplo,
as notícias internacionais.

Na busca pela instauração de modelos morais a serem seguidos, a figura da mulher atraente é
associada ao dote que ela traz e não às suas qualidades pessoais. Como não havia comprovação da
situação financeira da donzela, o diálogo prosseguiu sobre as relações internacionais entre países,
como a Holanda, a França, a Polônia, a Prússia e a Espanha.

Nos diálogos familiares da Grammatica anglo-lusitanica, bem como naqueles encontrados nos
compêndios publicados do século XVI ao XIX, não há um ponto gramatical em questão a ser
treinado e sim frases que, de acordo com Santos (2017), em obras dessa natureza, eram trabalhadas a
partir da memorização e recitação, contribuindo para a inculcação de valores morais na mocidade.

Conclusões

A análise dos compêndios publicados para o ensino de línguas estrangeiras deve estar respaldado não
em uma simples descrição do método empregado, mas sim em um estudo sobre os conceitos
compartilhados pelos educadores, inspirados, muitas vezes, em seus predecessores. Assim sendo, é
fácil compreendermos o porquê, ainda nos séculos XVIII e XIX, o trabalho com a gramática e a
tradução era tão presente nos materiais publicados, mesmo com a crescente defesa pelas práticas
intuitivas desde o século XVI.

Ao estudarmos a Grammatica anglo-lusitanica e lusitano-anglica,de Castro (1759), percebermos que
todo o conteúdo gramatical é trabalhado de forma dedutiva, com a exploração das regras gramaticais
e a leitura de textos a serem memorizados e recitados, a exemplo dos diálogos familiares. No caso do
excerto “Of a young Woman, and what News passes”, não está em análise o fato da mulher ter sido
analisada apenas por seus atributos físicos, em uma referência a uma possível objetificação feminina,
já que incorreríamos em anacronismo, uma vez que essas questões não eram motivo de preocupação
na sociedade brasileira do século XVIII. Interessou-me o fato de que os dotes financeiros eram
reforçados e colocados como prioritários, o que pode ter influenciado a mocidade da época.

Os diálogos familiares tinham, assim, uma dupla função: ao mesmo tempo que serviam para
trabalhar a estrutura da língua, em decorrência das memorizações e recitações, o que fazia com que
algumas estruturas fossem internalizadas, eram utilizados para inculcar valores morais na mocidade,
de modo que crenças e comportamentos fossem reforçados e incentivados. Não se pode estudar as
gramáticas dos séculos XVI ao XIX sem a análise dos diálogos familiares, da mesma forma que não
se pode falar nesse gênero textual sem destacar a sua finalidade moral.

[i]Para melhor situarmos o leitor com o ano da primeira publicação das obras dos pensadores
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modernos, colocaremos esta informação entre colchetes, enquanto que o ano do livro lido e utilizado
para esta pesquisa ficará entre parênteses. Assim, teremos, por exemplo, a seguinte referência a ser
utilizada, quando da menção à Didática Magna: Comenius [1630] (2002).
[ii]“Si passamos a considerar al hombre como ser individual que la educación debería hacerlo feliz.
El sentimento de felicidade no nace de circunstancias externas; es um estado de alma caracterizado
por la conciencia de armonia entre el mundo interior y exterior” (Texto Original. Tradução minha).
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