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EDITORIAL

Neste oitavo número da Revista de Estudos de Cultura, trataremos de 
um tema muito caro aos pesquisadores do Núcleo de Estudos de Cultura 
da UFS: a história do ensino das línguas. Como afirmei num dos capítulos 
do livro A legislação pombalina sobre o ensino de línguas: suas implicações 
na educação brasileira (1757-1827), publicado em 2010, é possível construir 
uma história do ensino das línguas no Brasil a partir da legislação. Isso 
porque tal história, ao atentar para o processo de institucionalização do 
ensino de línguas, bem como de sua configuração como disciplina escolar 
no sistema educacional do país, tem como objetivo principal investigar o 
modo como se delineiam suas finalidades políticas, pedagógicas e culturais, 
para além do seu papel como instância de validação de um conjunto de 
conteúdos e métodos (re)elaborados ou facilitados para sua aprendizagem 
escolar no decorrer do tempo, como geralmente se pensa. 

Nesse sentido, torna-se viável a investigação do modo pelo qual os 
próprios conceitos de língua e literatura se constituíram historicamente, 
uma vez que, através do estudo de certas peças legislativas, pode ser obser-
vado o papel que tais conceitos se configuraram nas políticas linguísticas e 
educacionais implementadas nos diferentes momentos históricos. 

Assim, o estudo do seu processo de institucionalização, isto é, de sua 
oficialização, mediante as políticas educacionais do Estado, confunde-se 
com a análise da legislação promulgada por esse mesmo Estado, no intuito 
de apreender suas finalidades – que são ao mesmo tempo políticas, peda-
gógicas e culturais –, tal como se mostram no texto final da lei, a qual, por 
sua vez, resulta das práticas legislativas de vários agentes, ao mesmo tempo 
em que repercute seus fatores políticos, religiosos, econômicos e culturais. 

Abrimos o nosso número com o artigo language teaching and history 
of education: the Brazilian case, de minha autoria. Seu objetivo é eviden-
ciar a correspondência e interdependência entre o ensino de línguas e a his-
tória da educação em geral e a história da educação brasileira em particular, 
no intuito de fornecer subsídios teóricos para o desenvolvimento de futuras 
pesquisas sobre o tema.

Luiz Eduardo Oliveira
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Em seguida, temos o artigo O ensino de francês 
em Minas Gerais no século XIX: percursos de 
uma operação historiográfica ou maneiras de 
se fazer a história de uma disciplina escolar, de 
Rita Cristina Lima Lages. Aqui, a autora busca produzir 
uma história do ensino da língua francesa em Minas 
Gerais no século XIX, baseando-se, para isso, nos pres-
supostos de Michel de Certeau (2006).  Nesse sentido, 
procura destacar o processo de configuração do objeto 
de pesquisa a partir da seleção de documentos, das 
combinações feitas, da construção dos mapas mentais, 
que se tornaram viáveis por meio de leituras prévias das 
teorias do campo. 

Em O ensino de francês na américa por-
tuguesa: a Academia Real Militar do Rio de 
Janeiro, Kate Constantino Oliveira faz uma análise 
dos 12 Títulos do documento que lançou o Estatuto de 
criação da Academia que, para além do objetivo prag-
mático, orientava uma instrução literária com o estudo 
das Línguas Estrangeiras. Tendo como suporte teórico 
Chervel e Compère (1999) e o conceito de disciplinas 
escolares, a autora busca mostrar a articulação do cur-
rículo humanístico ao científico e tecnológico desta 
instituição, assumindo o ensino de francês o status de 
língua de acesso ao conhecimento científico.

A produção da pesquisa histórica em edu-
cação com intelectuais: o caso da bibliografia 
de Carneiro Leão na reforma das línguas estran-
geiras modernas (1930-1934) é o título do artigo 
assinado por Jonathas de Paula Chaguri e Maria Cris-
tina Gomes Machado. Nele, os autores apresentam os 
resultados de uma pesquisa de doutoramento em edu-
cação, desenvolvida pelo Programa de Pós-graduação 
em Educação da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), cujo objetivo é analisar a reforma do ensino de 
língua estrangeira moderna no ensino secundário no 
Colégio D. Pedro II, entre os anos de 1930-1934, foca-
lizando os aspectos relativos aos autores, à produção e 
à disseminação de pesquisas relacionadas acerca das 
ações educacionais do professor e intelectual brasileiro 
Antônio Carneiro Leão.

Em O método direto para o ensino de inglês 
no Brasil: An English Method (1939), Rodrigo Bel-
fort Gomes analisa a constituição de um livro didático 
quanto à sua conformidade com o novo método pres-
crito na legislação brasileira de 1931. Assim, através da 
análise do livro escolhido, An English Method, de 1939, 

o autor constata que, embora não seja completamente 
escrita nos moldes do método direto, a obra traz para a 
sala de aula elementos desse método como o trabalho 
com a oralidade e os símbolos fonéticos.

O inglês nos jornais oitocentistas: a escola 
(1877-1878), artigo de Elaine Maria Santos, discute 
a utilidade do uso de jornais em pesquisas históricas e 
apresenta as concepções educacionais encontradas no 
periódico A Escola, publicado no Rio de Janeiro nos 
anos de 1877 e 1878. Em sua primeira edição, os edi-
tores da revista atestaram ser a sua maior preocupação 
oferecer oportunidades de compartilhamento de infor-
mações que pudessem privilegiar a defesa dos direitos 
do magistério e a luta por melhores condições de tra-
balho, tendo sido priorizadas, nesta análise, as notícias 
relacionadas ao ensino de línguas e, mais especifica-
mente, de inglês.

A institucionalização do ensino da língua 
espanhola na instrução comercial do Brasil 
(1905-1931), de Anselmo Guimarães, faz uma aná-
lise da legislação educacional, de relatórios oficiais e 
de textos publicados em periódicos entre 1905 e 1931. 
O recorte foi escolhido tendo em vista o Decreto n. 
1.339, de 9 de janeiro de 1905, pelo qual a língua espa-
nhola entrou pela primeira vez nos currículos formais 
brasileiros, e o Decreto n. 20.158, de 30 de junho de 
1931, que (re)organizou o ensino comercial e supri-
miu o ensino da língua espanhola dos seus currículos. 
Seu objetivo, segundo o autor, é identificar e analisar 
as finalidades políticas, pedagógicas e culturais do seu 
ensino em âmbito comercial.

Fechamos o nosso número com O ensino das 
línguas vivas nas aulas de comércio, de Thadeu 
Vinícius Souza Teles. Aqui, o autor estuda o ensino de 
línguas vivas nas Aulas de Comércio à luz de pensa-
dores ilustrados como John Locke (1632-1704) e Luiz 
Antonio Verney (1713-1792) no cenário da necessidade 
portuguesa de aparelhar seus homens de negócio com 
as habilidades próprias da atividade comercial. A par-
tir de levantamento bibliográfico e análise de conjunto 
documental composto por algumas peças legislativas, 
periódicos e compêndios, foram observadas manifes-
tações do ensino de línguas estrangeiras nas Aulas de 
Comércio durante a ascensão das línguas vivas e o con-
sequente declínio do Latim.

Espero que vocês gostem desta edição. Boa leitura 
para todo(a)s!
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EDITORIAL

In this eighth number of the Cultural Studies Magazine, we will deal 
with an estimated theme to the researchers of the Cultural Studies Nucleus: 
the history of language teaching. As I affirmed in one of the chapters of 
the book The Pombaline legislation about the language teaching: its impli- 
cations in the Brazilian education (1757-1827), published in 2010, it is pos-
sible to build a history of language teaching in Brazil from the legislation. 
This is because such history, when giving attention to the process of insti-
tutionalization of language teaching, as well as its configuration as a school 
discipline in the country’s educational system, has as its main objective to 
investigate the way in which its political, pedagogical and cultural aims are 
delineated, beyond its role as a validation instance of a set of contents and 
methods (re)elaborated or facilitated for its school learning during time, as 
usually it is thought. 

In this sense, the investigation of how the concepts of language and 
literature have historically constituted becomes feasible, since, through the 
study of certain legislative pieces, the role that these concepts have been 
configured in the linguistic and educational policies implemented in the 
different historical moments can be observed. 

Thus, the study of its process of institutionalization, that is, of its offi- 
cialization, through the educational policies of the State, is confused with 
the analysis of the legislation promulgated by the same State, in order to 
achieve its aims - which are at the same time political, pedagogical and cul-
tural, as it is shown in the final text of the law, which, in turn, results from 
the legislative practices of various agents, at the same time as it influences 
their political, religious, economic and cultural factors. 

We begin our number with the article language teaching and history 
of education: the Brazilian case, written by me. The aim of this article is to 
highlight the correspondence and interdependence between language tea-
ching and the history of education in general and the history of Brazi- lian 

Luiz Eduardo Oliveira
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education in particular, to provide theoretical support 
for the development of future research on the subject. 

Then we have the article French teaching in 
Minas Gerais in the 19th century: the trajectory of 
a historiographical operation or ways of making up 
the history of a school subject, written by Rita Cristina 
Lima Lages. In this text, the author writes about the 
history of French language teaching in Minas Gerais 
in the 19th century, taking as a reference the presump-
tions by Michel Certeau (2006). Thus, it is an attempt 
to highlight the research object configuration process 
taking as a starting point the documents selection, the 
combinations made and the construction of mind maps 
that became possible through the previous reading of 
field theories. 

In The teaching of French in Portuguese Ame-
rica: the Real Military Academy of Rio de Janeiro, Kate 
Constantino Oliveira analyzed the 12 Titles of the docu-
ment that launched the Statute of creation of the Aca-
demy which, besides the pragmatic objective, directed a 
literary instruction for the study of Foreign Languages. 
Using theoretical support from Chervel and Compère 
(1999) and the concept of school subjects, the author 
intends to show the articulation of the humanistic with 
the scientific and technological curriculum of this insti-
tution, with the teaching of French assuming the status 
of the language of access to the scientific knowledge. 

Historical research in history of education car-
ried out with intellectuals: the case of Carneiro Leão’s 
bibliography in the reform of the modern foreign lan-
guages (1930-1934) is the title of the article written by 
Jonathas de Paula Chaguri and Maria Cristina Gomes 
Machado. In this text, the authors present the results 
of a doctorate research in education, carried out in the 
Education Postgraduate Program at the State Univer-
sity of Maringá (UEM), whose objective is to analyze 
the reform of the modern foreign languages teaching 
in the secondary education at D. Pedro II School, from 
1930 to 1934, focusing on the aspects related to the 
authors, to the production and to the dissemination of 
researches linked to the educational actions of the Bra-
zilian teacher and intellectual Antônio Carneiro Leão. 

In The direct method for the teaching of English 
in Brazil: An English Method (1939), Rodrigo Belfort 
Gomes analyzes the constitution of a didactic book as 

to its conformity with the new method prescribed in the 
Brazilian legislation of 1931. Thus, through the analysis 
of the chosen book called “An English Method”, from 
1939, the author states that although it is not comple-
tely written in the direct method, the work brings to 
classroom elements of this method, such as the work 
with orality and the phonetic symbols. 

Elaine Maria Santos, in English in the nineteenth-
-century newspapers: A Escola (1877-1878), discusses 
the usefulness of newspapers in historical researches 
and presents the educational conceptions found in the 
newspaper A Escola, published in Rio de Janeiro in 1877 
and 1878. In its first edition, the editors of this maga-
zine testified that they were mainly concerned about 
offering opportunities to share information that could 
be useful to defend the rights of the teachers and their 
struggle for better working conditions, being prioriti-
zed, in this analysis, the news related to language tea-
ching and, more specifically, English. 

In The institutionalization of the Spanish 
language in the commercial instruction of Brazil 
(1905-1931), Anselmo Guimarães reflects on the ins-
titutionalization of the teaching of Spanish in Brazil 
through its insertion in the curricula of the establish-
ments of commercial instruction. To attain that pur-
pose, he analyzes the educational legislation, official 
reports and texts published in the reviews of the period, 
between 1905 and 1931. 

We close our number with The role of English 
language teaching in the perfect trader’s educa-
tion (1759-1846), written by Thadeu Vinicius Souza 
Teles. In this paper, the author studies the teaching of 
modern languages along with the Portuguese School 
of Commerce in the light of illustrated thinkers such 
as John Locke (1632-1704) and Luiz Antonio Verney 
(1713-1792) in the scenario of the Portuguese need to 
equip their businessmen with the skills of commercial 
activity. From a bibliographical survey and analysis of 
a documentary set consisting of some pieces of legisla-
tion, periodicals and compendiums, manifestations of 
the teaching of foreign languages were observed in the 
School of Commerce during the rise of modern langua-
ges and the consequent decline of Latin. 

I hope you enjoy this edition. Good reading for 
everyone! 
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EDITORIAL

En este octavo número de la Revista de Estudos de Cultura, trataremos 
de un tema muy relevante para los investigadores del Núcleo de Estudios 
de Cultura de la UFS: la historia de la enseñanza de lenguas. Como afirmé 
en uno de los capítulos del libro A legislação pombalina sobre o ensino de 
línguas: suas implicações na educação brasileira (1757-1827), publicado en 
2010, es posible construir una historia de la enseñanza de las lenguas en 
Brasil a partir de la legislación. Eso porque tal historia, al atentar para el 
proceso de institucionalización de la enseñanza de lenguas, así como de su 
configuración como asignatura escolar en el sistema educacional del país, 
tiene como objetivo principal investigar el modo cómo se estructuran sus 
finalidades políticas, pedagógicas y culturales, para más de su rol como ins-
tancia de validación de un conjunto de contenidos y métodos (re)elabora-
dos o facilitados para su aprendizaje escolar a lo largo del tiempo, como a 
menudo se piensa. 

En ese sentido, se vuelve viable la investigación del modo por el cual 
los propios conceptos de lengua y litera tura se han constituído histórica-
mente, una vez que, por medio del estudio de ciertas piezas legislativas, 
se puede observar el lugar en el que tales conceptos se configuraron en 
las políticas lingüísticas y educacionales implementadas en los diferentes 
momentos históricos. 

Luego, el estudio de su proceso de institucionalización, esto es, de 
su oficialización, por medio de las políticas educacionales del Estado, 
se confunde con el análisis de la legislación promulgada por esse propio 
Estado, con el objetivo de aprehender sus finalidades – que son a la vez 
políticas, pedagógicas y culturales –, tal como se muestra en el texto final da 
ley, la cual, por su vez, resulta de las prácticas legislativas de varios agentes, 
al mismo tiempo en que repercute sus factores políticos, religiosos, econó-
micos y culturales. 

Abrimos nuestro número con el artículo Enseñanza de Lenguas y la 
Historia de la Educación: el caso brasileño, de mi autoría. Su objetivo es 
evidenciar la correspondencia e interdependencia entre la enseñanza de 

Luiz Eduardo Oliveira
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lenguas y la historia de la educación en general y la 
historia de la educación brasileña en particular, con el 
intuito de fornecer subsidios teóricos para el desarrollo 
de futuras investigaciones sobre el tema.

En seguida, tenemos el artículo La enseñanza de 
la lengua francesa en Minas Gerais en el siglo XIX:  
el camino de una   operación historiográfica o for-
mas de hacer la historia de una asignatura escolar, 
de Rita Cristina Lima Lages. Aquí, la autora busca 
producir una historia de la enseñanza de la lengua 
francesa en Minas Gerais en el siglo XIX, basándose, 
pues, en las ideas de Michel de Certeau (2006).  En ese 
sentido, busca destacar el proceso de configuración 
del objeto de investigación a partir de la selección de 
documentos, de las combinaciones realizadas, de la 
construcción de los mapas mentales, que se tornaron 
viables por medio de lecturas previas de las teorías 
del campo. 

En La Enseñanza de Francés en América Portu-
guesa: La Academia Real Militar Del Rio de Janeiro, 
Kate Constantino Oliveira construye un análisis de 
12 Títulos del documento que compone el Estatuto 
de creación de la Academia que, además del objetivo 
pragmático, orientaba una instrucción literaria con el 
estudio de las Lenguas Extranjeras. Usando el soporte 
teórico de Chervel y Compère (1999) y el concepto de 
asignaturas escolares, la autora busca mostrar la articu-
lación del currículo humanístico al científico y tecnoló-
gico de esta institución, asumiendo la enseñanza de 
francés el status de lengua de acceso al conocimiento 
científico.

La Producción de la Investigación Histórica en 
Educación con Intelectuales: el Caso de la Biblio-
grafía de Carneiro Leão en la reforma de la enseñanza 
de lengua extranjera moderna (1930-1934) es el título 
del artículo firmado por Jonathas de Paula Chaguri y 
Maria Cristina Gomes Machado. En ello, los autores 
presentan los resultados de uma investigación de doc-
torado en educación, desarrollada en el Programa de 
Posgrado en Educación de la Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), cuyo objetivo es analizar la reforma 
de la enseñanza de lengua extranjera moderna en la 
secundaria del Colegio D. Pedro II, entre los años de 
1930-1934, focalizando los aspectos relativos a los 
autores, a la producción y a la diseminación de inves-

tigaciones relacionadas a cerca de las acciones educa-
cionales del profesor e intelectual brasileño Antônio 
Carneiro Leão.

Em El Método Directo para la Enseñanza de 
Inglés en Brasil: an English Method (1939),  Rodrigo 
Belfort Gomes analiza la constitución de un libro didác-
tico en relación a su materialidad con el nuevo método 
prescrito en la legislación brasileña de 1931. Así, a través 
del análisis del libro seleccionado, An English Method, 
de 1939, el autor constata que, aunque no sea completa-
mente escrita en los moldes del método directo, la obra 
trae para la sala de clase elementos de ese método como 
el trabajo con la oralidad y los símbolos fonéticos.

El Inglés en Llos Periódicos Ochocentistas: A 
Escola (1877-1878), artículo de Elaine Maria Santos, 
discute la utilidad de uso de periódicos en investiga-
ciones históricas y presenta las concepciones educacio-
nales encontradas en el periódico A Escola, publicado 
en el Río de Janeiro en los años de 1877 y 1878. En su 
primera edición, los editores de la revista afirmaron 
ser su mayor preocupación ofrecer oportunidades de 
compartir informaciones que pudieran privilegiar la 
defensa de los derechos del profesorado y la lucha por 
mejores condiciones de trabajo, priorizándose en este 
análisis, las noticias relacionadas a la enseñanza de len-
guas y, más específicamente, de inglés.

A La Institucionalización de la Lengua Española 
en la Instrucción Comercial de Brasil (1905-1931), de 
Anselmo Guimarães, analisa la legislación educacional, 
relatorios oficiales y textos publicados en periódicos 
entre 1905 y 1931. El recorte se eligión por cuenta del 
Decreto n. 1.339, de 9 de enero de 1905, por el cual la 
lengua española entró por primera vez en los currícu-
los formales brasileños, y el Decreto n. 20.158, de 30 de 
junio de 1931, que (re)organizó la enseñanza comercial 
y suprimió la enseñanza de la lengua española de sus 
currículos. Su objetivo, segundo el autor, es identificar 
y analizar las finalidades políticas, pedagógicas y cultu-
rales de su enseñanza en ámbito comercial.

Concluímos nuestro número con La Enseñanza 
de las Lenguas Vivas en las Clases de Comercio en las 
Aulas de Comercio durante la ascensión de las lenguas 
vivas y el consecuente declínio del Latín.

Espero que les agrade esta edición. ¡Buena lectura 
a todo(a)s!
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ÉDITORIAL

Dans ce huitième numéro de la Revue des Études de Culture, nous 
allons traiter un problème très important à des chercheurs du Centre d’Étu-
des de Culture de l’UFS: l’histoire de l’enseignement des langues. Comme je 
l’ai dit dans un chapitre du livre La législation pombaline sur l’enseignement 
des langues: ses implications dans l’éducation au Brésil (1757-1827), publié en 
2010, il est possible de construire une histoire de l’enseignement des langues 
au Brésil de la législation. En effet, telle histoire, pour donner une attention au 
processus d’institutionnalisation de l’enseignement des langues, ainsi que sa 
configuration en tant que matière scolaire dans le système éducatif du pays, 
vise à étudier la façon dont ils tracent leurs objectifs politiques, éducatifs et 
culturels, au-delà de son rôle comme  instance de validation d’un ensemble 
de contenus et de méthodes (re) produits ou facilités pour leur apprentissage 
scolaire au fil du temps, comme on le pense généralement.

En ce sens, il devient possible de rechercher la manière dont les con-
cepts de la langue et de la littérature ont été historiquement constituées, 
puisque, à travers de l’étude de certains textes de loi, on peut noter le rôle 
que ces concepts ont façonné dans les politiques linguistiques et éducatives 
mis en œuvre dans les différents moments historiques.

Ainsi, l’étude de son processus d’institutionnalisation, à savoir, de sa 
officialisation, selon des politiques éducatives de l’État, se confond avec 
l’analyse de la législation adoptée par cet État, afin de saisir son but - qui 
sont en même temps politiques, éducatifs et culturels -, comme indiquent 
dans le texte final de la loi, qui, à son tour, est le résultat des pratiques légis-
latives des divers agents, en même temps qui reflète leurs facteurs politi-
ques, religieux, économiques et culturels.

Nous avons ouvert notre numéro avec l’ article l’enseigment de 
langue et histoire de l’éducation: le cas du Bresil, de mon propre 
auteur. Son but est de montrer la correspondance et l’interdépendance 
entre l’enseignement des langues et l’histoire de l’éducation en général et 
l’histoire de l’éducation au Brésil en particulier, afin de fournir une base 
théorique pour le développement de futures recherches sur le sujet.

Luiz Eduardo Oliveira
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Ensuite, nous avons l’article L’enseignement du fran-
çais au Minas Gerais au XIXe siècle: parcours d’une 
opération historiographique ou les manières de faire 
l’histoire d’une discipline scolaire, de Rita Cristina Lima 
Lages. Ici, l’auteur cherche à produire une histoire de l’en-
seignement de la langue française au Minas Gerais au XIXe 
siècle, selon les hypothèses de Michel de Certeau (2006). 
En ce sens, elle cherche mettre en évidence le processus de 
configuration de l’objet de recherche à partir de la sélec-
tion des documents, des combinaisons, de la construction 
de cartes mentales, qui sont devenues viables à travers des 
lectures antérieures des théories du champ.

Dans L’enseignement du Français en Amerique 
Portugaise: l’Académie Royal Militaire du Rio de 
Janeiro, Kate Constantino Oliveira fait une analyse 
des 12 titres du document qui a lancé la législation 
de création de cette Académie que, en plus de l’objec-
tif pragmatique, dirigait une éducation littéraire avec 
l’étude des langues étrangères. Ayant comme support 
théorique Chervel et Compère (1999) et le concept de 
discipline scolaire, l’auteur cherche à montrer l’arti-
culation du programme humaniste à cette institution 
scientifique et technologique, dans lequel l’enseigment 
de la langue française prend l’état de langue de l’accès 
aux connaissances scientifiques.

La production de la recherche historique en edu-
cation avec les intellectuels: le cas de la bibliographie 
de Carneiro Leão sur la reforme des langues etran-
geres modernes (1930-1934) est le titre de l’article 
signé par Jonathas de Paula Chaguri et Maria Cristina 
Gomes Machado. Les auteurs présentent les résultats 
d’une recherche doctorale en éducation, élaborée par 
le Programme d’Études Supérieures en Éducation de 
l’Université d’Etat de Maringá (UEM), dont l’objectif 
est d’analyser la réforme de l’enseignement des langues 
étrangères modernes dans l’enseignement secondaire 
au Collège D. Pedro II, entre les années 1930-1934, met 
l’accent sur les aspects liés aux auteurs, la production et 
la diffusion de recherches connexes sur les actions édu-
catives du professeur brésilien et intellectuel Antônio 
Carneiro Leão.

Dans La methode directe pour L’enseignement 
D’anglais au Brésil: an English method (1939) Rodrigo 
Belfort Gomes analyse la constitution d’un livre didac-
tique quant à sa conformité à la nouvelle méthode pres-

crite dans la législation brésilienne de 1931. Ainsi, grâce 
à l’analyse du livre choisi, An English Method, de 1939, 
l’auteur note que, bien que pas complètement écrit dans 
les paramètres de la méthode directe, le livre apporte 
à la classe élements de cette méthode comme le travail 
avec l’oralité et les symboles phonétiques.

L’anglais dans les journaux du XIXème siècle: 
A Escola (1877-1878), article d’Elaine Maria Santos, 
traite de l’utilité des journaux dans la recherche histo-
rique et présente des concepts éducatifs trouvé dans le 
périodique A Escola, publié à Rio de Janeiro en 1877 et 
1878. Dans sa première édition, les éditeurs du maga-
zine ont témoigné que leur plus grande préoccupation 
était offrir oportunités de partage d’informations qui 
pourraient privilégier la défense des droits des ensei-
gnants et la lutte pour de meilleures conditions de tra-
vail, en donnant la priorité à cette analyse les nouvelles 
liées à l’enseignement des langues, mais plus particuliè-
rement, de l’anglais.

Dans L’institutionalisation de l’enseignement de  
la langue espagnole dans l’instuction commercial au 
Brésil ( 1905-1931), Anselmo Guimarães réflechit sur 
l’institutionalisation de l’enseignement de  la langue 
espagnole au Bésil, par sa insertion dans les curricu-
lums des établissements d’instrution commercial. À 
cette fin, il a fait une analyse de la législation  éduca-
tionnelle, des rapports officiels et des textes publiés 
dans les périodiques, entre 1905 et 1931.

Nous fermons notre numéro 8 avec L’enseignement 
des langues vivantes dans les classes commerciales, par 
Thadeu Vinícius Souza Teles. Ici, l’auteur étudie l’ensei-
gnement des langues vivantes dans les Classes Com-
merciales à la lumière de penseurs illustres comme John 
Locke (1632-1704) et Luiz Antonio Verney (1713-1792) 
dans le Portugal qui avait le besoin d’équiper ses hommes 
d’affaires avec des compétences spécifiques à l’activité 
commerciale.  À partir d’une étude bibliographique et 
d’une analyse d’un ensemble documentaire composé de 
certains textes législatifs, périodiques et compendiums, 
ont été observées les manifestations sur l’enseignement 
des langues étrangères dans les Classes Commerciales 
lors de la montée des langues vivantes et du déclin du 
latin.

J’espère que vous apprécierez cette édition. Bonne 
lecture à tous!
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LANGUAGE TEACHING AND HISTORY 
OF EDUCATION: THE BRAZILIAN CASE

Luiz Eduardo Oliveira

ABSTRACT

The aim of this article is to evince the correspondence and interdependence bet-
ween the teaching of languages and the history of education in general and the 
history of Brazilian education in particular. Language teaching is a common object 
of study for linguists and pedagogues but not for historians, and this lack of a his-
torical perspective makes those researchers come to conclusions that, without dis-
cussing with what has been studied and spoken of the matter, always run the risk of 
walking in circles, or, in a different degree, rediscovering gunpowder. 
Keywords: Brazilian education. History of education. Language teaching.
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ENSINO DE LÍNGUAS E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO:  O CASO BRASILEIRO

RESUMO
O objetivo deste artigo é evidenciar a correspondência e interdependência entre o ensino de línguas e a história da educação em geral e 
a história da educação brasileira em particular. O ensino de línguas é um objeto de estudo comum para os linguistas e pedagogos, mas 
não de historiadores, e essa falta de perspectiva histórica faz com que aqueles pesquisadores cheguem a conclusões que, sem dialogar 
com o que tem sido estudado ou falado sobre a matéria, sempre correm o risco de andar em círculos ou, num grau diferenciado, de 
redescobrir a pólvora.
Palavras-chave: Educação brasileira; História da educação; Ensino de línguas. 

ENSEÑANZA DE LENGUA Y LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: EL CASO BRASILEÑO

RESUMEN
El objetivo de este artículo es evidenciar la correspondencia e interdependencia entre la enseñanza de lenguas y la historia de la edu-
cación en general y la historia de la educación brasileña en particular. La enseñanza de lenguas es un objeto de estudio común para 
los linguistas y pedagogos, pero no de historiadores, y esa falta de perspectiva histórica hace con que aquellos investigadores lleguen a 
conclusiones que, sin dialogar con lo que se ha estudiado o tratado sobre la materia, siempre corren el riesgo de andar en círculos o, en 
un grado diferenciado, de redescobrir la pólvora.

Palabras clave: Educación brasileña; Historia de la educación; Enseñanza de lenguas. 

L’ENSEIGNEMENT DE LANGUES ET L’HISTOIRE DE L’ÉDUCATION: LE CAS DU BRÉSIL

RÉSUMÉ
L’objectif de cet article est mettre en évidence la correspondance et interdépendance  entre l’enseignement de langues et l’histoire de 
l’éducation en général et l’histoire de l’éducation brésilienne en particulier. L’enseignement de langues est un objet d’étude commum pour 
linguistes et pédagogues, mais n’est pas un objet des historiens , et cette manque de perspective historique  permet que ces rechercheurs 
parviennent à des conclusions  que, sans dialoguer avec ce qui a été étudié ou parlé sur la matière, courent le risque de se répéter.
Mots-clés: Éducation brésilienne ; Histoire de l’éducation ; Enseignement de langues.
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INTRODUCTION

The aim of this article is to evince the correspon-
dence and interdependence between the teaching of 
languages and the history of education in general and 
the history of Brazilian education in particular. Lan-
guage teaching is a common object of study for lin-
guists and pedagogues but not of historians, and this 
lack of a historical perspective make those researchers 
come to conclusions that, without discussing with what 
has been studied and spoken of the matter, always run 
the risk of walking in circles, or, in a different degree, 
rediscovering gunpowder.

There are many ways of studying the history of 
language teaching, and many are the results of resear-
ches around the world which are concentrated on dif-
ferent aspects of this practice, if we can call it this way. 
In the field of history of education, some historians 
concentrate on the intellectual, political and private life 
of teachers and professors who are held as important 
historical characters, and not only in the teaching of 
languages. 

Some others prefer to concentrate on the institu-
tions in which the teaching of languages took place, 
although those institutions were not only dedicated to 
the teaching of languages, but to defferent kinds of cur-
ricula: universities and religious, military, commercial,  
elementary and secondary instruction. The intention 
here is to emphisize the historical importance of insti-
tutions in its symbolic and physical dimension.

There is also a growing group of works dedicated 
to the study of  schoolbooks and other didactic mate-
rial. The classification and disposition of all this rich 
material through history offers a great contribution 
to the study of language teaching, once it can suggest 
some of its historical practices.

In the field of Applied Linguistics, the studies on 
the history of the teaching of foreign languages have 
been concentrated on the different methods of lan-
guage teaching through history, although the emphasis 
and focus on the technical specificities of each method 
sometimes tend to be anachonic, once it doesn’t take 
into account the historical peculiarities of the pheno-
mena (Howatt, 1988).

One way of sudying the history of language tea-
ching taking into account all the elements mentioned 
above without running the risk of forgetting any one of 
them, but not of emphisizing some of them, is tracing 
a parallel between the history of language teaching and 
the history of pedagogical ideas and, in the case of Bra-
sil, the history of Brazilian education.

The different educational or linguistic politics 
adopted and executed by the many federal and state 
governments througout history can give us a general 
idea of the material and cultural conditions  of each 
epoch, as well as the intellectual context of the time, 
in terms of political and pedagogical ideas. Besides, 
through its many sources and written records, it is pos-
sible to notice the impact caused by the foundation of 
great buildings dedicated to public education.

Depending on the source chosen in the research, 
which, in turn, depends on the nature of the object – 
be it printed presses, journals, magazines, schoolbooks, 
official legislation, ministerial reports, novels, films 
etc. –, one or more aspects of language teaching will be 
more or less emphasized.

The interdependence between the history of lan-
guage teaching and Brazilian education, to be made 
possible, has to be tested through a chronological table. 
In the case of the history of language teaching, we have 
to establish first the chronological marks.

The problem – or even the myth – of the origins 
is of difficult solution, unless we restrict the pos-
sibilities by imposing some criteria which must be 
observed in delimiting and dating the phenomena. 
One way of solving the problema is considering the 
teaching of languages only when it is inserted in an 
educational policy. In other words, only when it is 
part of a greater political and educational project, or 
part of a curriculum.

HISTORY OF BRAZILIAN EDUCATION

Taking this into account, we cannot begin the his-
tory of language teaching, in the Brazilian case, before 
the Pombaline reforms and all its implications in Brazil, 
both as a colony and an independent empire, as it was 
supposed to be during the most part of the eighteenth 
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century.  That is why we begin our history with the 
Pombaline reform of language teaching in 1759.

The pombaline influence on the teaching of lan-
guages was already studied and dealt with in a book 
piublished by our reasearch group in 2010 (Oliveira, 
2010a). It remained in Brazil until, at least, 1827, when 
a new political context and economic and cultural 
change ended up creating a new period not only in 
the teaching of languages, but in education in general. 
Since this first period, we can notice a profound rela-
tionship between the political context of the period and 
the teaching of languages, what can be shown in many 
sources, such as schoolbooks and the educational legis-
lation, among others.

The other period, taking place during the Brazilian 
empire, encompasses the reigns of Pedro II and Pedro 
II and follows, in the beginning, the same structure of 
the Pombaline reformation (Oliveira, 2010b), but from 
the second half of the century on, when the circulation, 
reception and appropriation of foreing models, due to 
the consequences of the opening of the Brazilian ports, 
initially to the British government, but then to the 
rest of the world. It is during this period that the great 
objective of the teaching of the foreign languages in 
the country changes from an instrumental to a literary 
orientation. Its change to a practical perspective will 
occur only at the end of the century, when the justifica-
tion of the permanence of the language teaching in the 
official curriculum lies on its communicational aspects. 

During the period known by First Republic, 
although the foreign languages were sometimes exclu-
ded from the list of disciplines of the curriculum – 
and many were the political reforms during this short 
period –, the same structure was maintained – that is, 
the grammatical approach, its instrumental and literary 
aims –, but in the thirties, with the coming of the peiod 
knwn as “getulista” , due to the president who became 
dictator, Getúlio Vargas, the practical orientation of the 
teahoing of foreign languages came to an extreme, once 
the direct method was imposed as the official method 
in 1931 (Oliveira, 2015).

For the first time, there was an official method, 
imposed by a federal law, especially dedicated to lan-
guage teaching, what made many researchers of the 

field of the Applied Linguistics think that 1931 was 
a kind of major divide in the history of language tea-
ching, when, from the perspective of educational his-
tory, it was just a continuum which had been initiated 
at the end of the nineteenth century.

The situation changed one more time with the 
fall of the dictatotrial regime known as “Estado Novo”, 
when the government, with the support of many inte-
llectauls from the educational field – some of them 
“pioneers” who had been members of the previous 
government –, began a process of democratization of 
elementary education which was translated in practical 
terms in the reduction or simplification of the national 
curriculum (Hilsdorf, 2003).

This process was marked by the law of 1961, which 
changed the structure of basic education and of the 
universities, something which were created in 1931 by 
Getúlio Vargas. With this legilational move, the foreing 
languages – which used to inglude Latin, Italian, Spa-
nish and German, now reduced to French and English 
– became to be considered superfluos in the formation 
of Brazilian citizens. Even though, the public and pri-
vate schools around the country continued to offer at 
least one foreign language.

It is important to notice that, among the foreign 
languages, French occupied a hegemony thougout the 
nineteenth and twentieth centuries (until, at least, the 
half of it) only comparable to that occupied by Latin 
during the Renaissance and the seventeenth century. 
The fact is that since the Enlightenment, Frech was, 
around the world, “the” only language that people 
wanted to learn. Even the British and North Ameri-
can authors came to be read in Franch, that is, through 
French translators.  After the II World War, the supre-
macy of North American economy and the place it 
came to occupy in modern culture helped to put the 
Englih language in a hegemonic position, something 
which became undeniable in the seventies, when the 
American culture – literature, music, movies – and 
most of the English courses invaded the country, so as 
to speak (Moura, 1986).

After the military Coup d’État of 1964, things in 
education changed only in 1971, with a strong tendency 
towards the technical formation of Brazilian citizens. 
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There was also the elimination and transformation – 
we could even say “amalgamation” of basic disciplines, 
such as history and geography, which became “social 
sciences”. There was also the creation of new discipli-
nes, especially dedicated to teach the students how to 
respect the dictatorship under which the country was 
subjected, like “Moral e Cívica”. Just like the previous 
reform, the foreing languages were not mandatoty dis-
ciplines in the curriculum.

SOME CONSIDERATIONS 

It was only in 1996, with a new and democratic 
law concerning education, that the situation of foreing 
languages in Brazilain curriculum changed. It is impor-
tant to say that this change did not come from a gover-
namental initiative, but from the many associations of 
teachers of foreign languages who decided to vindi-
cate their right to be respected just like the other tea-
chers. For the first time, after the timid attempts of the 
imperial period, multilinguism or plurilinguism were 
contemplated and, at least theoretically, every foreign 
language had equal rights to enter the national curricu-
lum, depending of the special necessities of each region.   

In 2005, even the hegemony of the English lan-
guage in the school curriculum was threatened, for 
there was a law which made the teaching of Spanish 
mandatory in high school. The Universities began to 
create courses dedicated to teacher’s training of Spanish 
and the media obviously associated the governamen-
tal initiative with the polítical preferences of President 
Lula, who tried to transform “Mercosul” into an impor-
tant political agent in world economy. I even wrote a 
paper dealing with the subject. It was presented in the 
ABRAPUI event of 2007 (Oliveira, 2007).

In 2016, with the impeachment of President Dilma, 
from the same political party of President Lula, in a 
process which is object of debate both in international 
media judicial courts. For a person who has been accom-
panying the history of language teaching, given the poli-
tical tendencies and relationship of the government of 
President Temer, it is not a suprisse that the law of 2005 
has been extinguished and that English is the only man-
datory foreign langugae in the national curriculum.
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RESUMO

O objetivo com este trabalho é apresentar o percurso da operação historiográ-
fica empreendida para produzir a história do ensino da língua francesa em Minas 
Gerais no século XIX, baseando-se, para isso, nos pressupostos de Michel de Cer-
teau (2006).  Nesse sentido, procura-se destacar o processo de configuração do 
objeto de pesquisa a partir da seleção de documentos, das combinações feitas, da 
construção dos mapas mentais, que se tornaram viáveis por meio de leituras prévias 
das teorias do campo. E, naturalmente, como esse processo culminou na produção 
da narrativa.
Palavras-chave: Língua Francesa. Minas Gerais. Século XIX

O ENSINO DE FRANCÊS EM 
MINAS GERAIS NO SÉCULO XIX: 
PERCURSOS DE UMA OPERAÇÃO 
HISTORIOGRÁFICA OU MANEIRAS 
DE SE FAZER A HISTÓRIA DE UMA 
DISCIPLINA ESCOLAR
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FRENCH TEACHING IN MINAS GERAIS IN THE XIX CENTURY: THE TRAJECTORY OF A HISTORIOGRAPHICAL 
OPERATION OR WAYS OF MAKING UP THE HISTORY OF A SCHOOL SUBJECT.

ABSTRACT
This study aims at presenting the trajectory of a historiographical movement, undertaken to create the history of French language tea-
ching in Minas Gerais in the 19th century, taking as a reference the presumptions of Michel Certeau (2006). Thus, it is an attempt to shed 
light on the configuration of the research process, taking as a starting point the document selection, the combinations which were made, 
the construction of mental mind maps, that have been made possible through the previous reading of field theories. And, obviously, how 
such a process allowed for the construction of the narrative.    
Keywords: French language – Minas Gerais – 19th century

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA FRANCESA EN MINAS GERAIS EN EL SIGLO XIX:  EL CAMINHO DE UNA   
OPERACIÓN HISTORIOGRÁFICA O FORMAS DE HACER LA HISTORIA DE UNA DISCIPLINA ESCOLAR

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es dar a conocer el camino de la operación historiográfica llevado a cabo para producir la historia de la 
enseñanza del idioma francés en Minas Gerais en el siglo XIX, apoyándose para ello en las teorias de Michel de Certeau (2006). En 
este sentido, tratamos de poner de relieve el proceso de configuración del objeto de investigación desde la selección de documentos, las 
combinaciones hechas, la construcción de mapas mentales, que se han vuelto viables a través de lecturas previas de las teorías del campo. 
Y, por supuesto, cómo este proceso culminó en la producción de la narrativa.
Palabras-clave: Lengua Francesa - Minas Gerais - Siglo XIX

L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AU MINAS GERAIS AU XIXE SIÈCLE: PARCOURS D’UNE OPÉRATION 
HISTORIOGRAPHIQUE OU LES MANIÈRES DE FAIRE L’HISTOIRE D’UNE DISCIPLINE SCOLAIRE

RÉSUMÉ
L’objectif de ce travail est de présenter le parcours de l’opération historiographique menée pour produire l’histoire de l’enseignement de 
la langue française au Minas Gerais au XIXe siècle, en se basant sur les hypothèses de Michel de Certeau ( 2006). Dans cette perspective, 
on cherche à montrer le processus de  configuration de l’objet de recherche par le biais de la sélection de documents, des combinaisons 
y faites, de la construction des cartes mentales qui a été possible grâce aux lectures préalables des théories du champ. Et, finalement, 
comment ce processus a culminé dans la production du récit.
Mots-clés: Langue Française. Minas Gerais. XIXe siècle.
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Em história, tudo começa com o gesto de 
separar, de reunir, de transformar em “docu-
mentos” certos objetos distribuídos de outra 
maneira. Esta nova distribuição cultural é o 
primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste 
em produzir tais documentos, pelo simples 
fato de recopiar, transcrever ou fotografar 
estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu 
lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste em 
“isolar” um corpo, como se faz em física, e em 
“desfigurar” as coisas para constituí-las como 
peças que preencham lacunas de um conjunto, 
proposto a priori. Ele forma a “coleção”. [...] 
Longe de aceitar os “dados”, ele os constitui. O 
material é criado por ações combinadas, que o 
recortam no universo do uso, que vão procurá‐
lo também fora das fronteiras do uso, e que o 
destinam a um reemprego coerente (CER-
TEAU, 2006, p. 81).

Orientada pela assertiva acima, tenho pois que, 
para produzir a história do ensino da língua francesa em 
Minas Gerais no século XIX, “longe de aceitar os dados”, 
eu os constituí, convencida que estava do meu oficio de 
historiadora; nesse caso, ofício de historiadora da Edu-
cação. Com o trabalho ora proposto, portanto, o obje-
tivo é apresentar o percurso da operação historiográfica 
empreendida, destacando os documentos e as combina-
ções, ou mapas mentais, que se tornaram viáveis a partir 
das orientações das teorias do campo. E, naturalmente, 
como isso culminou na produção da narrativa.

A operação a ser desvelada se inicia, então, a partir 
da citação e combinação de trechos de dois documen-
tos produzidos em um intervalo de tempo de 24 anos: 
um, de 1831, e outro, de 1855. O leitor verá, pois, que 
esse foi o recorte temporal constitutivo da pesquisa. 
Aliás, o que se apresenta, a seguir, já é a pesquisa e a 
construção da narrativa. Vejamos:

[...] É facil apreciar o estado das sciencias, e 
letras na provincia de Minas Geraes. [...] O 
que era a instrucção publica da provincia de 
Minas Geraes, até o anno de 1822 em que foi 
proclamada a emancipação politica do Impe-
rio do Brazil? Quaes erão as fontes, em que 

os Mineiros podião beber os conhecimentos 
necessarios á perfeição dos diversos estados 
de sua vocação?
Para uma provincia, cuja população se compu-
tava nesse tempo em 800 mil habitantes pelo 
menos, [...] Primeiras letras, Latim, e Filoso-
phia, eis os unicos conhecimentos garantidos 
aos Mineiros no estado colonial. Era em ver-
dade deploravel semilhante situação! [...].

Neste segundo periodo começou a activar-
-se, e a disenvolver-se o gosto da literatura 
Franceza, Ingleza, e Italiana até então absolu-
tamente desconhecidas dos Mineiros: desse-
minou-se a instrucção primaria pelos lugares 
mais remotos da Capital, em cumprimento 
da garantia constitucinal: crearão-se algumas 
Cadeiras para o ensino de outros ramos de 
conhecimentos, como Mathematicas, Anato-
mia, Dezenho, Francez, Inglez, Geographia, 
e Historia, e augmentou-se o numero das de 
Filosophia e Rhetorica.
[...] mas os que attendem para o que eramos a 
30 annos, para o que temos sido neste espaço, 
e para o que podemos ser em um futuro bem 
proximo, esses tem todos os elementos para 
uma ajustada aprecciação do desenvolvimento 
intellectual da juventude Mineira; esses só tem 
motivos para se encher de nobre orgulho na 
consideração de que nascerão em Minas, que 
eu chamarei – Patria das Sciencias, e das Bellas 
Letras. [...]. (MINAS GERAIS, Trecho do rela-
torio do estado da instrucção publica, e parti-
cular da provincia de Minas Geraes no anno de 
1854 apresentado ao illustrissimo e excellentis-
simo Senhor Doutor Francisco Diogo Pereira 
de Vasconcellos M. D. Presidente da mesma 
provincia pelo Chantre – Antonio José Ribeiro 
Bhering a 25 de fevereiro de 1855).

O Snr. Bhering
Sendo de grande interesse á mocidade Mineira 
que se destina á carreira da Magistratura o 
estabelecimento de todas as Cadeiras de Estu-
dos preparatorios, sem os quaes, não pode 
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facil e comodamente progredir nas Sciencias 
Políticas e Sociais da Academia Paulistana, 
e estando já creada na Cidade de Mariana 
as Cadeiras de 1as Letras, Gramática Latina, 
Rhetórica, e no Ouro Preto as Filosofia, e Geo-
metria, faltando unicamente uma Cadeira de 
Gramática Francesa para complemento dos 
ditos Estudos preparatórios: o Conselho Geral 
da Provincia de Minas, desejando facilitar á 
mocidade Mineira todos os meios de instruc-
ção, e cortar todos os encomodos, q’ resultão 
do isolamento das Cadeiras em differentes 
pontos da Provincia, resolveo o seguinte

Proposta
Artigo 1° A Cidade de Marianna fica consi-
derada como centro de Estudos preparatórios 
da Provincia.
Artigo 2° Para esta Cidade serão removidas as 
Cadeiras de Geometria, e Filosofia já creadas 
no Ouro Preto.
Artigo 3° Fica creada igualmente uma Cadeira 
de Francez
Artigo 4º Os professores destas Cadeiras goza-
rão de todos os benefícios concedidos pela Lei 
de 15 de outubro de 1827 aos professores de 
Primeiras Letras. (Salla do Conselho Geral 
10 de Janeiro de 1831= Bhering). (MINAS 
GERAIS, CGP 4, p. 46-47).

Seria possível encontrar um fio condutor entre 
esses dois discursos, produzidos pelo mesmo sujeito 
e separados por mais de duas décadas, e, assim, reco-
nhecê-los como componentes de uma mesma trama, 
de um mesmo tecido? Seriam eles compostos de ele-
mentos da mesma natureza, que se convergiriam em 
um movimento de causa/efeito, enunciado por aquele 
que os produz? 

Uma vez identificada nesse discurso de 1855 uma 
tentativa de reversão do olhar, explicitando, portanto, 
um desejo de avaliação, de balanço – o que seria, de 
fato, uma proposta de expor as causas e os efeitos –, foi 
essa tentativa de reversão do olhar, esse fio condutor 
ou, talvez, mediador, entre os dois discursos que foi 

tomado como mote para a construção da narrativa. 
E esse movimento de reversão, operado no espaço/
tempo 1831-1855, ou, de outro modo, 1855-1831, 
balizou a construção da narrativa, permitindo-se, 
no entanto, os recuos ou avanços que se mostraram 
necessários.

Ao ter como objeto de estudo a conformação da 
língua francesa como saber escolar em Minas Gerais, 
uma das propostas iniciais foi buscar documentos nos 
quais fosse possível localizar quando e como se deu a 
inserção desse saber no processo de escolarização da 
província mineira. Ao abordar no Registro das Pro-
postas e Pareceres do Conselho Geral da Província de 
Minas Gerais (MINAS GERAIS, CGP 4, p. 46v.), con-
forme o Arquivo Público Mineiro (APM), a proposta 
de criação da primeira Aula Pública de francês em 1831 
– que se mostrou como um dos primeiros movimen-
tos de um vir a ser a língua francesa um saber escolari-
zado –, foi a demarcação temporal tomada, pois, como 
ponto inicial desta pesquisa. Já a escolha de uma data 
limite para compor o recorte dos estudos  delineou-se 
no decorrer da própria pesquisa, condicionada pelos 
elementos encontrados, que participavam ativamente 
na (re)configuração do objeto de estudo em questão. 
E esses elementos foram mobilizados para compor as 
análises empreendidas.

Ao partir do processo de inserção da língua fran-
cesa entre os outros saberes ora praticados, o objetivo 
posterior foi sua organização escolar em uma perspec-
tiva linear de construção, procurei localizar quais eram 
os componentes desse saber eleito para ser ensinado 
e também as formas como foi praticado inicialmente. 
Nesse desenvolvimento, deparei-me com as questões: 
Quando será possível ver isso? Quais elementos deter-
minaram que já era possível saber que a língua francesa 
se configurava como prática escolar?

Entretanto, na realidade, o que se me impunha não 
era tanto quando parar, e sim, por que parar. Era o por-
quê que determinaria o quando. Esse talvez tenha sido 
o critério mais problemático na condução da pesquisa.

Entre as fontes indicadas para os estudos encon-
travam-se os Relatórios de Presidentes da Província de 
Minas Gerais, produzidos entre 1835 e 1889, os quais já 
haviam sido, na maior parte, lidos, porém sob a pers-
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pectiva mais panorâmica, destinada à escrita do projeto 
de pesquisa. O encontro, ou melhor, o reencontro, com 
o texto do relatório de Antônio José Ribeiro Bhering, de 
1855 – cujo trecho foi escolhido para iniciar a narrativa 
–, começou a me apontar uma possibilidade de por que 
parar. Começou, logo, nesse momento, a se delinear 
uma questão à qual eu me proporia a responder. E essa 
tentativa de resposta se mostrava como a construção da 
pesquisa em si. Deparei-me, portanto, com um objeto 
que se re(configurava) quando, depois de percorridos 
alguns quilômetros de leitura, consegui colocar-me 
uma questão, quebrando, pois, aquela proposta inicial 
de linearidade na construção do objeto de pesquisa. 

O fato de Bhering, no relatório de 1855, ter cons-
truído indagações do tipo “O que era a instrucção 
publica da provincia de Minas Geraes, até o anno de 
1822 [...]? Quaes erão as fontes, em que os Mineiros 
podião beber os conhecimentos necessarios á perfei-
ção dos diversos estados de sua vocação?” impeliu-me 
a tomar seu olhar não como ponto de chegada para a 
construção do tempo da pesquisa, e, sim, como olhar de 
retrocesso, que mira o passado, bem definido em suas 
palavras, a partir do ano de 1822, da independência do 
Brasil, que o considerou como momento fundador para 
o avanço de um projeto de escolarização do país:

Primeiras letras, Latim, e Filosophia, eis os 
unicos conhecimentos garantidos aos Mineiros 
no estado colonial. Era em verdade deploravel 
semilhante situação! [...] 
Neste segundo periodo começou a activar-se, e 
a disenvolver-se o gosto da literatura Franceza, 
Ingleza, e Italiana até então absolutamente 
desconhecidas dos Mineiros: desseminou-se a 
instrucção primaria pelos lugares mais remo-
tos da Capital, em cumprimento da garantia 
constitucional: crearão-se algumas Cadeiras 
para o ensino de outros ramos de conhe-
cimentos, como Mathematicas, Anatomia, 
Dezenho, Francez, Inglez, Geographia, e His-
toria, e augmentou-se o numero das de Filo-
sophia e Rhetorica.
[...] mas os que attendem para o que eramos a 
30 annos, para o que temos sido neste espaço, 

e para o que podemos ser em um futuro 
bem proximo, esses tem todos os elementos 
para uma ajustada aprecciação do desenvol-
vimento intellectual da juventude Mineira 
(MINAS GERAIS, Relatório de 1855, grifos 
nossos).

É esse olhar de apreciação, que explicita o efeito 
de uma causa, que tomo de empréstimo para empreen-
der um estudo de como a língua francesa teria se con-
figurado como saber escolar em Minas Gerais, no século 
XIX, em meio a esses “avanços”, os efeitos, de um pro-
jeto estabelecido, a causa. Não houve, porém, na minha 
apreciação, a preocupação de demonstrar uma relação 
direta, como o sujeito Bhering o faz, de efeito/causa, de 
“ganhos” ou “avanços”. 

Sobre a ação e organização da classe política diri-
gente da província mineira, voltada para a implemen-
tação de um projeto amplo de escolarização no período 
imediato posterior à independência, centrado, então, 
na ação do Conselho Geral da Província de Minas 
Gerais,1 do qual Bhering era membro. Os estudos de 
Inácio e outros  autores (2006, p. 92) vão considerar 
tal fato como momento determinante no processo de 
escolarização no Brasil. Para isso, lançam mão do con-
ceito de discurso fundador, de Orlandi (1993, p. 13), 
que afirma a ideia de um “discurso que cria uma nova 
tradição, re-significa o que veio antes e institui aí uma 
memória outra.” A partir do que Orlandi afirma, que 
os discursos fundadores implicam a desautorização do 
sentido anterior (p.13), podemos classificar claramente 
no discurso de Bhering, em 1855, uma desautorização 
do que significava a instrução pública na colônia.

Ao retroceder o olhar, pode-se ver, quando ele diz 
“mas os que attendem para o que eramos a 30 annos, 
para o que temos sido neste espaço”, o projeto de esco-
larização da província, empreendido no pós-inde-
pendência, como o momento fundador de uma nova 
realidade que se tornou possível na concepção dele. E 
nesse investimento, encontra-se a proposta de ensino 
da língua francesa, em 1831, como um dos elementos 
constitutivos da causa.

Contudo, é preciso deixar explícito que, como a 
leitura de algumas bibliografias sobre o processo de 
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escolarização em Minas Gerais no século XIX indi-
cava a presença de colégios particulares religiosos, na 
província, antes de 1831 e, com isso, a possibilidade de 
uma prática anterior da língua francesa nesses estabele-
cimentos, foi necessário que o meu olhar, ao percorrer 
o caminho apontado pelo discurso do sujeito Bhering, 
se fizesse de modo desconfiado. Não pelas inerências 
da mineiridade, e, sim, pela posição exigida do pesqui-
sador; aquela do olhar crítico, rigoroso. Desconfiança 
impulsionada, sobretudo, pelo emprego do termo 
“absolutamente”, quando ele afirma que a “literatura 
Franceza, Ingleza, e Italiana até então absolutamente 
desconhecidas dos Mineiros”. Portanto, precisava o 
olhar se estender e procurar ver o que estava posto 
(Grifo nosso).

Acrescenta-se a isso o fato de ser o sujeito Bhe-
ring participante de uma elite política que, empe-
nhada em um projeto de escolarização da província, e 
da nação, não o fazia isenta de interesses. A partir de 
então, encontrei-me dentro de um invólucro de espaço/
tempo que poderia ser rompido diante da necessidade 
de extensão do olhar, para poder, assim, compreender e 
responder melhor à questão da pesquisa.

Quanto às bibliografias, Mourão (1959, p. 159), 
por exemplo, cita o programa das matérias do Colégio 
do Caraça de 1822 – no qual consta o ensino da lín-
gua francesa – como um dos mais antigos da provín-
cia. Em relação aos documentos pesquisados, localizei 
no fundo da Instrução Pública do Arquivo Público 
Mineiro (APM) um mapa escolar do Colégio de Con-
gonhas – pertencente à mesma Congregação do Caraça 
– que indica o ensino de francês desde 18282. Isso posto, 
faz-se necessário afirmar que não houve uma preocu-
pação, na pesquisa, em determinar a gênese da língua 
francesa como disciplina escolar em Minas Gerais, e 
sim, em tratar da sua inserção na instrução pública a 
partir de 1831.

Se a questão apresentada se encontrava, então, 
bem definida, ou seja, tratar da conformação da língua 
francesa entre 1831-1855 e 1831 como o ano da criação 
da primeira Aula Pública de língua francesa em Minas 
Gerais, o que não se devia perder de vista, ao tentar tra-
zer respostas à questão, é se perguntar até que ponto 
a inserção do francês no ensino público teria signifi-

cado mais uma continuidade de uma prática já insta-
lada nos colégios religiosos. Ora, aqui, então, refinou-se 
ainda mais a proposta da pesquisa: Como se processa 
a configuração da língua francesa em seu movimento 
de expansão para a instrução pública a partir de 1831 
até 1855, período avaliado de “grandes ganhos” para a 
instrução pública?

A procura de encontrar nesse espaço/tempo recor-
tado, mas que ao mesmo tempo mira o seu entorno – de 
outros tempos, de outros espaços –, elementos que per-
mitissem responder à questão proposta, não me preo-
cupei em percorrer somente uma rota linear, voltando 
o olhar somente para o que fora organizado e pensado 
para uma prática escolar da língua. Na medida do pos-
sível, procurei saber o porquê da entrada desse saber 
na instrução pública. Além de julgar também funda-
mental, para melhor compreensão do objeto de estudo, 
atentar para a organização escolar na qual se inseria o 
ensino de francês. 

Ao empenhar-me, pois, pela busca da produção da 
língua francesa como saber escolar na instrução pública 
em Minas Gerais, essa pesquisa poderia definir-se, 
eminentemente, como uma história disciplinar da lín-
gua francesa. Digo eminentemente porque o estudo foi 
perpassado por algumas outras linhas de investigação, 
o que denuncia o caráter de carrefour historiográfico da 
História da Educação. E quais seriam, então, as outras 
linhas que constituiriam esse cruzamento, cujo ponto 
de intercessão é a história do francês como disciplina 
escolar?

Nessa constituição da história escolar do francês, 
intercederam linhas da história do livro e da leitura, 
uma vez que foi propósito da pesquisa procurar pela 
materialidade, constituída também de escritos e livros, 
que compunha o ensino. A palavra livro foi tomada, 
na maior parte dos discursos, por compêndio e escri-
tos, por composições, designações que, em si, merecem 
uma busca de um entendimento mais aprofundado. E 
eu quis saber o como e o porquê desses escritos, produ-
zidos para e pelos sujeitos escolares, no momento em 
que me propus a dar conta do funcionamento escolar 
do francês. 

Já quando busquei entender a inserção do ensino da 
língua em um projeto amplo de escolarização, empreen-
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dido pelos grupos políticos da província mineira, procu-
rei ir além do funcionamento escolar do saber, atentando 
para o processo de mobilização da língua francesa como 
disciplina escolar para a instrução pública, à pesquisa 
intercedia o olhar da história política.

Falar das linhas intercessoras dos estudos é falar de 
um processo mais longo, com vários antecedentes. Foi 
necessário, talvez para o meu próprio entendimento 
desse processo, falar da linha percorrida até chegar a 
esse ponto central do carrefour, onde eu mesma me 
encontrava intercedida. Como cheguei até aqui?

O interesse pelo tema foi despertado no decor-
rer da disciplina Prática de Ensino de Línguas Estran-
geiras, ainda durante a graduação, com base em uma 
atividade desenvolvida, cujo objetivo era realizar um 
histórico de métodos e manuais de ensino de lín-
guas estrangeiras. Com esse fim, foram apresentados 
à turma vários manuais utilizados desde o início do 
século XX. Buscava-se, então, discutir a variedade de 
métodos de ensino de línguas, o que foi muito perti-
nente, uma vez que diversos alunos já lecionavam, na 
época, em cursos livres ou em projetos de extensão da 
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). O que era o meu caso, como profes-
sora de francês do Centro de Extensão da Faculdade 
de Letras da UFMG(Cenex/Fale). No decorrer da ati-
vidade, deparei-me com alguns questionamentos: Por 
que, no decorrer do tempo, foram sendo utilizados 
métodos diferentes para ensinar/aprender uma língua 
estrangeira? Quais fatores determinavam que, no início 
do século XX, gramática e tradução fossem ensinadas e, 
atualmente, quais fatores determinam que se deve pri-
vilegiar a comunicação?

Mobilizada para a pesquisa, quis me aproximar 
um pouco mais da história dos métodos utilizados no 
ensino de línguas no Brasil. Serviu-me de importante 
referencial, na época, a obra Didática especial de línguas 
modernas, de Valnir Chagas, publicada em 1967. O 
autor se propõe a fazer um estudo sobre o ensino de lín-
guas que começa, conforme a divisão por ele proposta, 
“antes da Renascença até os nossos dias”; no caso, até 
a década de 1960, quando a obra foi publicada. A res-
peito dos métodos de ensino empregados, há um capí-
tulo sobre a “Evolução do ensino de línguas no Brasil,” 

o qual se encontra dividido em: “O Ensino de Línguas 
antes de 1931” e “Reforma de 1931 e a experiência do 
Colégio Pedro II”. 

O que implicou essa divisão foi a Reforma Fran-
cisco Campos, de 1931, na qual constam 33 “Instruções 
Metodológicas” para o ensino de línguas modernas, 
propondo a adoção do método direto ou “o ensino da 
língua na própria língua”. Chagas (1967, p. 111-112) 
pondera que as circunstâncias – o número exíguo de 
horas reservado ao ensino dos idiomas modernos e a 
carência de professores com formação linguística e 
pedagógica – “transformaram as Instruções de 1931 
em autêntica letra morta”, mas que essa reforma viria 
se transformar em um marco. Uma vez que as novas 
ideias que passaram a circular sobre o ensino de línguas 
modernas já não mais permitiam que “recuássemos à 
rotina do período anterior”, no qual “ainda se estudava 
línguas vivas, no Brasil, exatamente como se aprendia o 
latim ou o grego em plena Renascença”. A rotina à qual 
o autor se refere reduzia o ensino dos idiomas moder-
nos ao estudo da “tradução e gramática”, assim como o 
era para as línguas clássicas (p. 78).

O fato é que tentar compreender os processos de 
escolarização nos quais estava inserida a disciplina que 
eu lecionava mostrava-se imperativo e despertava-me 
o interesse para a pesquisa. Desempenhou um papel 
fundamental na minha trajetória e na produção do 
objeto de pesquisa a participação no Grupo de Estu-
dos Pesquisas em História da Educação (GEPHE), da 
Faculdade de Educação da UFMG (FaE/UFMG). Nos 
eventos de pesquisa promovidos pelo grupo, encontrei 
respaldo para os meus estudos, principalmente ao ter 
conhecimento do campo da história das disciplinas. 
Nesse processo, a leitura do livro História das disci-
plinas escolares no Brasil, que apresenta um acúmulo 
de trabalhos nesse campo, organizado por Oliveira e 
Ranzi (2003), foi importante para minha inserção na 
pesquisa.

Ao encontrar-me finalmente no desenvolvimento 
do estudo proposto, vali-me do conjunto de pesqui-
sas concernente não só ao campo de investigação das 
disciplinas escolares, mas também àquele que diz res-
peito ao processo de escolarização em Minas Gerais no 
século XIX.
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Ao querer investigar a história do ensino do fran-
cês, justifiquei, pois, as palavras de Chervel (1990) 
quando afirma que, geralmente, nas pesquisas sobre 
disciplinas escolares, há uma tendência de que essas 
sejam realizadas pelos docentes em favor da uma histó-
ria de sua própria disciplina.

Ao discorrer sobre o processo de escolarização em 
Minas Gerais, Faria Filho (2003, p. 93) aponta a escassez 
de pesquisas sobre disciplinas escolares nesse domínio:

Infelizmente, na maioria absoluta das ‘disci-
plinas escolares’ que compõem os programas da 
instrução primária e secundária, temos apenas o 
esboço de um ou outro trabalho. Desde o ensino 
dos saberes elementares (ler, escrever e contar) 
até o ensino de filosofia e retórica no secundário, 
muito precisamos avançar em nossas pesquisas 
para podermos melhor dimensionar a contri-
buição das disciplinas para a configuração da 
forma escolar e do processo de escolarização 
entre nós. 

O autor indica os estudos sobre a história da 
Educação Física como saber escolar aqueles que têm 
mais contribuído para preencher essa lacuna na histó-
ria da Educação em Minas Gerais. Entre os trabalhos 
realizados, podemos citar os de Vago (2002; 1997), 
sobre a inserção e a constituição da ginástica na cul-
tura escolar mineira, além dos trabalhos de Lisboa 
(2004) sobre a “gymnastica no Gymnasio Mineiro”. 
Atualmente, constata-se também um avanço no que 
diz respeito aos saberes elementares. Nesse sen-
tido, contei com os estudos de Inácio (2004) sobre 
o ensino da leitura e da escrita em Minas Gerais no 
século XIX.

Foi minha pretensão, portanto, com o trabalho, 
contribuir com elementos novos que permitissem a 
melhor compreensão do processo de escolarização em 
Minas Gerais.

Ao não deixar de considerar as linhas intercessoras 
do objeto de estudo proposto, foi pertinente questionar 
se o campo de investigação, no qual se encontra inserido, 
poderia definir-se como o da história das disciplinas e/ou 
da história do currículo. Souza (2005, p. 82) questiona:

É necessária a escolha ou o pesquisador da 
história da educação pode se situar hoje em 
uma zona de encontro entre diferentes inves-
tigações sobre o conhecimento selecionado e 
transmitido nas instituições educativas pro-
duzidas em contextos socioculturais e intelec-
tuais diferentes? 

As diferentes perspectivas apresentadas a seguir 
situaram as orientações teórico-metodológicas que 
foram tomadas como referenciais para o melhor enten-
dimento do objeto em questão.

De acordo com Souza (2005), as pesquisas em 
história do currículo têm sido realizadas principal-
mente na Inglaterra e nos Estados Unidos, em con-
formidade com uma tradição cultural de pesquisa. 
Na Inglaterra, a história do currículo trata, especial-
mente, das disciplinas do ensino secundário. Já nos 
Estados Unidos, os estudos priorizam a história do 
conhecimento/pensamento sobre o currículo, e os 
estudos sobre as práticas das propostas curriculares 
são pouco privilegiados. O interesse pela história das 
disciplinas tem aí se manifestado, principalmente, nas 
últimas duas décadas.

Por sua vez, a história das disciplinas escolares 
tem se constituído, de acordo com as análises de Souza 
(2005), em um campo autônomo de pesquisa nos paí-
ses europeus, particularmente na França, vinculada à 
noção de cultura escolar. 

Ao partir do pressuposto de que as diferentes 
maneiras de conceber o currículo ou uma disciplina 
escolar determinaram os diferentes tratamentos que lhe 
são conferidos no processo de investigação, serão aqui 
brevemente apresentadas as perspectivas de estudo 
desenvolvidas pelos principais estudiosos do tema, bus-
cando, pois, atentar não só para distanciamentos, como 
também para possíveis confluências de fundamentos.

De acordo com a tendência inglesa de pesquisa, 
serão indicadas as orientações de Goodson (1995), 
que propõe uma história social do currículo. Entre os 
pesquisadores franceses das disciplinas escolares, des-
tacam-se os estudos de Chevallard (1991), Chervel 
(1988), Dominique Julià (2002), Forquin (1992; 1993) 
e Arnaud (1989). 
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Ao desenvolver estudos sobre a didática da mate-
mática, Chevallard (1991) analisa a passagem da Mate-
mática erudita ou proveniente do saber científico para 
a Matemática ensinada. Para tal, ele introduz a concep-
ção de transposição didática. Conforme as orientações 
desse autor, todo projeto social de ensino e de aprendi-
zagem se constitui dialeticamente com a identificação 
e a designação de conteúdos de saberes como conteú-
dos a serem ensinados. Os conteúdos de saberes desig-
nados a serem ensinados, geralmente, pré-existem ao 
movimento que os prescrevem como tais. Esse conhe-
cimento, entretanto, sofre transformações adaptativas 
que vão torná-lo apto às necessidades suscitadas pelo 
ensino. Consequentemente, a didática tem por objetivo 
fundamental criar formas de transpor o conhecimento 
científico para a escola, da maneira mais adequada pos-
sível. Essa transformação do saber científico em saber 
a ser ensinado é denominada transposição didática 
(CHEVALLARD, 1991, p. 39).

Tanto Julià (2002) quanto Chervel (1990) rejei-
tam essa ideia de uma disciplina escolar como mera 
transposição didática. Esses autores concebem as disci-
plinares escolares como entidades epistemológicas rela-
tivamente autônomas e deslocam o acento das decisões, 
das influências e de legitimações exteriores em direção 
à escola, inserindo o saber por ela produzido em uma 
cultura escolar. As disciplinas escolares se formariam 
no interior dessa cultura escolar, possuindo objetivos 
próprios e, muitas vezes, irredutíveis aos das ciências de 
referência. Em suas argumentações, Chervel concebe a 
escola como uma instituição que obedece a uma lógica 
particular e específica e da qual participam vários 
agentes, tanto internos como externos, mas que deve 
ser entendida como lugar de produção de um saber 
próprio (CHERVEL, 1990).

As disciplinas escolares, nesse contexto, não 
podem, segundo esse autor, ser entendidas como sim-
plesmente metodologias. Sua história deve ser anali-
sada como parte integrante da cultura escolar, para que 
possa ser compreendida e, assim, compreender as rela-
ções estabelecidas com o exterior, com a cultura geral 
e com a sociedade. Conteúdos e métodos não podem 
ser entendidos separadamente e, ainda, os conteúdos 
escolares não são vulgarizações ou meras adaptações 

de um conhecimento produzido em um “outro lugar”, 
mesmo que possuam relações com esses outros saberes 
ou ciência de referência. A análise da história de uma 
disciplina escolar deve, para ele, ser problematizada 
com base em três aspectos: a gênese da disciplina, o(s) 
objetivo(s) e o funcionamento.

Situados na confluência da história do currículo 
com a história das disciplinas escolares encontram-se 
os estudos de Goodson (1995). Este propõe uma inves-
tigação sócio-histórica dos saberes escolares. Sustenta 
que, para a compreensão do currículo, é fundamental 
estabelecer as relações entre as determinações em um 
nível macro do sistema educacional com o micro nível, 
pelos estudos de casos históricos sobre disciplinas esco-
lares3, condição que permite apreender as mudanças 
ou as permanências escolares.

Imbricadas nessas duas dimensões (macro/micro), 
encontram-se análises importantes empreendidas por 
Goodson (1995) sobre o que o autor denomina de cur-
rículo pré-ativo (o escrito) e o ativo (o praticado). A 
propósito do currículo escrito ele afirma:

O currículo escrito não passa de um testemu-
nho visível, público e sujeito à mudanças, uma 
lógica que se escolhe para, mediante sua retó-
rica, legitimar uma escolarização. Como tal, o 
currículo escrito promulga e justifica deter-
minadas intenções básicas de escolarização, 
à medida que vão sendo operacionalizadas 
em estruturas e instituições. [...] O currículo 
escrito nos proporciona um testemunho, 
uma fonte documental, um mapa do terreno 
sujeito à modificações; constitui também um 
dos melhores roteiros oficiais para a estrutura 
institucionalizada da escolarização. (GOOD-
SON, 1995, p. 21).

Ainda sobre o currículo escrito, esse autor chama 
atenção para os conflitos sobre sua definição, que seriam 
prova visível, pública e autêntica da luta constante que 
envolve as aspirações e objetivos de escolarização. Esses 
conflitos têm, ao mesmo tempo, um significado sim-
bólico e um significado prático, quando “publicamente 
indica quais aspirações e intenções devidamente inse-
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ridas nos critérios do currículo escrito servem para a 
avaliação da escolarização” (GOODSON, 1995, p. 17). 
Além disso, conforme seus pressupostos, o estabeleci-
mento de normas e critérios tem significado, mesmo 
quando a prática (o ativo) procura contradizer ou 
transcender a definição pré-ativa.

Ao direcionar, portanto, o foco das suas análises 
também para o currículo praticado na sala de aula, 
Goodson se aproxima das orientações de Chervel 
(1990), à medida que se interessa também pela disci-
plina que é praticada e construída no cotidiano escolar.

Assim como as de Goodson, as perspectivas de 
investigação de Forquin (1992), que se fundamentam 
em análises sócio históricas dos saberes escolares, esta-
belecem uma compreensão das disciplinas escolares 
para além do campo exclusivo da instituição escolar. 
Nesse sentido, Forquin considera a conformação de 
dois campos nos quais estariam inscritos os saberes 
escolares – um campo escolar, construído pelos agentes 
que dele faziam parte e que determinaria a constitui-
ção e prática dos saberes escolares, aproximando-se aí, 
portanto, da perspectiva de Chervel, porém ampliando 
o foco de análise quando indica a existência de um 
segundo campo; e o social, externo à escola, formado 
por grupos sociais heterogêneos, com interesses diver-
gentes, que veriam a escolarização como um trunfo 
social, político e simbólico (FORQUIN, 1992, p. 39-40).

Entretanto, os fundamentos de Forquin se distan-
ciam tanto daqueles de Chervel quanto daqueles de 
Goodson, no que diz respeito à constituição de uma 
disciplina escolar. Partidário, pois, da concepção de 
uma disciplina como transposição didática, Forquin 
(1993, p. 16) aproxima-se de Chevallard:

Ocorre que a ciência do sábio, assim como a 
obra do escritor, ou o pensamento do teórico 
não são diretamente comunicáveis ao aluno: 
é necessária a intercessão de dispositivos 
mediadores, a longa paciência de aprendiza-
gens metódicas (as quais não conseguem se 
livrar das escoras do didatismo), a elaboração 

de todos os elementos de saberes ‘intermediá-
rios’, que são tanto imagens artificiais quanto 
aproximações provisórias, mas necessárias, 
[...] já que destinados a desaparecerem na 
etapa seguinte, para a qual eles terão assegu-
rada a passagem. 

Já o pesquisador Arnaud (1989, p. 29-34), ao 
empreender um estudo sobre a história da disciplina 
escolar de Educação Física na França, apresenta as orien-
tações teóricas tomadas na condução de suas pesquisas, 
que segundo ele, poderiam ser impostas na constituição 
da história de todas as disciplinas escolares. Afirma que 
as novas disciplinas escolares, no movimento de inte-
gração nos programas de ensino, devem respeitar aí as 
normas e os usos “escolares”, e que, a partir de então, 
uma nova disciplina tem muito mais chances de ser 
reconhecida e legitimada à medida que ela incorpora os 
signos distintivos da “ortodoxia escolar”. Ao seguir essas 
orientações, exige-se de o pesquisador examinar, de uma 
parte, a problemática da integração escolar e, de outra, a 
assimilação das regras do “jogo escolar”.

Por um lado, no desenvolvimento da escrita da nar-
rativa, foi empreendido, portanto, um esforço de mobi-
lizar as orientações teórico-metodológicas do campo 
da história das disciplinas escolares que melhor contri-
buíssem para o entendimento do objeto de estudo. Por 
outro, mostrou-se também pertinente pensar em que o 
estudo do ensino da língua francesa em Minas Gerais 
poderia contribuir para a melhor a compreensão das 
teorias do campo.

Diante das reflexões até aqui empenhadas, obje-
tivei deixar ao pesquisador interessado: o percurso, o 
garimpo e produção dos documentos, as ações com-
binadas e os mapas mentais (frutos das combinações 
de dados x teorias do campo), o processo de produção 
da escrita, ou seja, um pouco da minha operação na 
produção da história do ensino da língua francesa em 
Minas Gerais no século XIX. Os desdobramentos dessa 
empreitada poderão ser acessados em meu trabalho O 
ensino de francês na instrução pública em Minas Gerais 
entre 1831 e 1855 (LAGES e SILVA, 2007).
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NOTAS

1 Sobre a ação do Conselho Geral da Província, ver estudos específicos 
de Sales (2005).

2 O documento faz parte das correspondências recebidas pela Instrução 
Pública, cuja caixa traz a rubrica “Colégios Particulares; códice: IP 1/3, 
cx 34 – pacotilha 2”.

3 Cf. os estudos sobre a biologia como ciência acadêmica em: Goodson 
(1995, p. 116-132); sobre os estudos da geografia cf.: Goodson (1995, 
p. 160-183).
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RESUMO

O projeto educacional português do século XIX estabeleceu um conceito de ins-
trução baseado na utilidade de seus servos aos propósitos do soberano. No Brasil, 
os ecos desta proposta ressoaram quando da vinda do príncipe regente, futuro rei 
D. João VI, e de sua corte para a cidade do Rio de Janeiro, em 1808. Na justificativa 
de instruir e de formar um corpo de soldados foi proposta a criação da Academia 
Real Militar do Rio de Janeiro, fundada em 1808. Este artigo faz uma análise dos 
12 Títulos do documento que lançou o Estatuto de criação da Academia que, para 
além do objetivo pragmático, orientava uma instrução literária com o estudo das 
Línguas Estrangeiras. Tendo como suporte teórico Chervel e Compère (1999) e o 
conceito de disciplinas escolares, percebe-se a articulação do currículo humanís-
tico ao científico e tecnológico desta instituição, assumindo o ensino de francês o 
status de língua de acesso ao conhecimento científico. 
Palavras-chave: Ensino de francês. Instrução Militar. Institucionalização
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THE TEACHING OF FRENCH IN PORTUGUESE AMERICA: THE REAL MILITARY ACADEMY OF RIO DE JANEIRO

ABSTRACT
The Portuguese educational project of the nineteenth century established a concept of instruction based on the usefulness of its servants 
to the purposes of the sovereign. In Brazil, the echoes of this proposal resounded with the arrival of the prince regent, future king D. João 
VI, and his court to the city of Rio de Janeiro, in 1808. In order to instruct and to form a corps of soldiers, the creation of the Royal Mil-
itary Academy of Rio de Janeiro was proposed, and founded in 1808. This article analyzes the 12 Titles of the document that launched 
the Statute responsible for the creation of the Academy which, besides the pragmatic objective, directed a literary instruction with the 
study of Foreign Languages. With Chervel and Compère (1999), and the concept of school subjects, the articulation of the humanistic 
curriculum to the scientific and technological aspects of this institution is taken into account, with the French being the language of 
access to scientific knowledge. 
Keywords: Teaching French. Military Instruction. Institutionalization

LA ENSEÑANZA DE FRANCÉS EN AMÉRICA PORTUGUESA: LA ACADEMIA REAL MILITAR DEL RIO DE JANEIRO

RESUMEN
El proyecto educativo portugués del siglo XIX estableció un concepto de instrucción basado en la utilidad de sus siervos a los propósitos 
del soberano. En Brasil, los ecos de esta propuesta resonaron con el advenimiento del príncipe regente, futuro rey D. Juan VI, y de su 
corte a la ciudad de Rio de Janeiro, en 1808. En la justificación de instruir y de formar un cuerpo de soldados fue propuesta la creación 
de la Academia Real Militar de Rio de Janeiro, fundada en 1808. Este artículo hace un análisis de los 12 Títulos del documento que 
lanzó el Estatuto de creación de la Academia que, además del objetivo pragmático, orientaba una instrucción literaria con el estudio 
de las Lenguas Extranjera. Apoyado por Chervel y Compère (1999) y el concepto de disciplinas escolares, se percibe la articulación del 
currículo humanístico al científico y tecnológico de esta institución, asumiendo la enseñanza de francés el status de lengua de acceso al 
conocimiento científico.
Palabras clave: Enseñanza de francés. Instrucción Militar. Institucionalización

L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS EN AMÉRIQUE PORTUGAISE: L’ACADÉMIE ROYAL MILITAIRE DU RIO DE 
JANEIRO

RÉSUMÉ
Le projet éducatif portugais du XIXe siècle a établi une notion d’instruction basée sur l’utilité de ses serviteurs aux fins du souverain. 
Au Brésil, l’écho de cette proposition a résonné au moment de l’arrivé du prince régent, futur roi D. João VI et de sa cour à la ville de Rio 
de Janeiro en 1808. Dans la justification de l’instruction et de la formation d’un corps de soldats, il a été proposé la création de l’Acadé-
mie Royal Militaire du Rio de Janeiro, fondée en 1808. Cet article analyse les 12 titres du document qui a lancé le Statut de Création de 
l’Académie qui, en plus de l’objectif pragmatique, a dirigé une instruction littéraire avec l’étude des Langues Étrangères. Avec Chervel et 
Compère (1999) et le concept de matières scolaires, l’articulation du curriculum humaniste aux aspects scientifiques et technologiques 
de cette institution est prise en compte, où l’enseignement du français gangne le sutatus de langue d’accès à la connaissance scientifique.
Mots-clés: Enseignement du  français. Instruction militaire. Institutionnalisation.
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INTRODUÇÃO 

Para que francês! A sobrinha dizia-lhe que era 
indispensável para conversar, para ir às lojas, 
para ler um romance... — Sempre fui feliz sem 
francês, respondia a velha [...]. — Nem por isso 
lhe hão de faltar noivos. [...] Que francês? Que 
piano? Bradou que não, ou então que deixasse 
de ser sua filha; podia ficar, tocar, cantar, falar 
cabinda ou a língua do diabo que os levasse a 
todos. Palha é que a persuadiu finalmente; dis-
se-lhe que, por mais supérfluas que lhe pare-
cessem aquelas prendas, eram o mínimo dos 
adornos de uma educação de sala. [...] Em 
certas ruas Maria Benedita não perdia tempo: 
lia as tabuletas francesas, e perguntava pelos 
substantivos novos que a prima, algumas vezes, 
não sabia dizer o que eram, tão estritamente 
adequado era o seu vocabulário às coisas do 
vestido, da sala e do galanteio. 
(Quincas Borba, 18921)

Estamos nos primeiros anos do século XIX, na agi-
tada cidade do Rio de Janeiro, que, assim como os demais 
centros urbanos ocidentais, respirava os ares da moderna 
Paris. Para a História, a França e os seus philosophes assu-
miram o papel de carro-chefe na divulgação e desenvol-
vimento dos ideais de modernidade proclamados pelo 
Iluminismo, fenômeno cultural que  exerceu grande 
influência na vida política e intelectual dos países do oci-
dente. Muito do que hoje consideramos como valores da 
modernidade, como os direitos políticos e civis, a igual-
dade perante a lei e sobretudo a liberdade de expressão e 
pensamento, tiveram suas origens nesse movimento. 

Apostando no avanço do espírito humano e 
do conhecimento, no progresso dos povos e 
na caminhada do gênero humano rumo a um 
indefectível percurso de aprimoramento – a 
que chamava perfectibilidade –, o Iluminismo 
foi também um movimento de fé: fé na razão, 
no futuro, na flecha de um tempo, no comér-
cio entre os homens e, finalmente, fé na edu-
cação (BOTO, 2011, p. 110).

Movidos pela crença no nascimento de um homem 
consciente de sua relação com a natureza e com a socie-
dade, pela crença na razão, a aristocracia intelectual da 
Europa ocidental passou então a desejar a “[...] delicadeza, 
a cortesia, a cultura, a alegria de viver” francesas, sinôni-
mos de progresso, de civilização (HAZARD, 1971, p. 53).

Na tentativa de imitação dessa manière de vivre, 
o uso da língua francesa passou a ser regra nas cortes 
europeias, configurando-se como veículo de acesso 
aos códigos de civilidade. A língua francesa, segundo 
Hazard (1971), assumia, pois, o status de língua univer-
sal e, ao cruzar o Atlântico, seus valores culturais passa-
ram a fazer parte também da vida brasileira. Conforme 
Hallewell (2005), 

[...] uma preferência por modelos franceses 
em todas as esferas da vida brasileira vinha 
crescendo constantemente desde fins do 
século XVIII. A teoria e a prática políticas 
eram dominadas por influências francesas: a 
arte estava sendo confiada deliberadamente a 
professores franceses (especialmente aqueles 
ligados à missão artística de 1816); a litera-
tura brasileira era quase inteiramente inspi-
rada na francesa; mesmo os costumes sociais 
extremamente conservadores do país estavam 
sendo lentamente transformados pela admis-
são generalizada de que a França era a única 
nação civilizada no mundo ocidental (HAL-
LEWELL, 2005, p. 146).

Segundo Lages, “Destacava-se, na primeira metade 
do século XIX, uma ambiência cultural na Província de 
Minas Gerais, fortemente marcada pela cultura fran-
cesa, que se fazia, sobretudo, por meio da circulação 
de livros e impressos” (LAGES, 2013, p. 98). No campo 
educacional, a saber, a instrução pública brasileira foi 
pensada por ideais iluministas de progresso e perfec-
tibilidade humana, reconfigurando seu panorama em 
busca da organização do Estado do Brasil. O ideal de 
civilização dos países europeus e, sobretudo, da França, 
se apresentava como uma finalidade, como uma meta 
em direção à qual a nação brasileira deveria marchar, 
rumo à modernidade.
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Era necessária a instituição, ou seja, a fundação, na 
América portuguesa, de um estabelecimento de ensino 
que se ocupasse da instrução desse novo homem, 
temente à Deus e útil aos propósitos do soberano. Com 
o então ministro Marquês de Pombal (1699 – 1782), a 
reforma da instrução pública portuguesa e a seculariza-
ção da educação ocorreu por meio das Academias Mili-
tares em Portugal e, por extensão, no Brasil. 

Pelo Diccionario da Língua Portugueza, de Raphael 
Bluteau (1638 – 1734), publicado na Lisboa de 1789, 
os verbetes que fazem menção aos estabelecimentos de 
instrução militar e às suas regras de funcionamento, 
como a indicação de livros didáticos, por exemplo, são 
todos da família semântica do verbo instituir. Assim, 
podemos falar em institucionalização da educação, da 
instrução militar, do ensino de português, do ensino de 
francês, percebidos então como processos simultâneos 
que se iniciam com a política pedagógica de Pombal.  

Dessa maneira, fazendo uso dos termos do refe-
rido dicionário, a legislação sobre a instrução pública 
buscou portanto instituir, em 1810, na cidade do Rio 
de Janeiro a Academia Real Militar, com a função de 
instruir, de educar na lei de Deus e com justiça. A Aca-
demia assume, então, um sinônimo de instituição e a 
seu regimento e a sua política de formação militar, o 
sentido do termo instrucção como afirmam os seguin-
tes vocábulos: 

INSTITUIR, v. at. estabelecer, fundar v. g.,, 
instituir morgado, capella. § Instituir jogos, 
Collegios. , fábricas, oficinas. § Lobo insti-
tuir em sua casa pública mancebia de todos os 
vícios„ a virtude para que os primeiros serão 
instituidos,, Vieira § Nomear, declarar v.g.,,, 
instituir ao pai ou filho por seu herdeiro. •§ 
1,. da Orden. instruir, educar v. g. Instituir na 
Lei de Deus „ Camões. Arraes 1. „ a pátria nos 
instituiu com leis justas.
INSTITUIÇÃO, f. f. estabelecimento v. g., 
instituição. dos feudos.; nomeação v. g. „ 
instituição do herdeiro. § Instituições, f.  pl. 
livro didatico, regras , preceitos. § Fundação 
v. g., instituição de Academias; Capellas; 
Collegios.

INSTRUCÇÃO, f. f. ensino, educação, docu-
mento.- Lobo instruçções da política militar. 
§ Apontamento, regimento que se dá a alguém 
para se reger por elle v.,g.„ instrucções dadas 
aos Ministros que se envião, aos Governado-
res, procuradores, agentes, e pessoas que nos 
vão fazer algum serviço. (BLUTEAU, 1789, p. 
725, grifo nosso).

A INSTRUÇÃO PÚBLICA NA AMÉRICA 
PORTUGUESA E O ENSINO DE LÍNGUAS

Quando da vinda do príncipe regente e de sua corte 
para a cidade do Rio de Janeiro, em 1808, iniciou-se na 
prática o processo de estabelecimento de um Estado 
iluminista na América portuguesa. No que tange à edu-
cação, na justificativa de instruir e de formar um corpo 
de milícias para a defesa da ameaçada costa brasileira, 
foi proposta a criação de uma instituição de orientação 
militar que tinha por diretriz o discurso apresentado 
na obra do intelectual e militante político Luís António 
Verney (1713 – 1792), um dos colaboradores do projeto 
do Estado pombalino. 

Verney é apontado como um dos principais men-
tores das luzes no Portugal da época, tendo por objetivo 
de vida o trabalho em uma reforma pedagógica ade-
quada à situação intelectual do seu país. A pedagogia 
portuguesa, por certo, recebeu significativas contri-
buições com a publicação, em 1746, da obra O Verda-
deiro Método de Estudar, considerada um manifesto 
do moderno pensamento iluminista português (NAS-
CIMENTO, 2010). De fato, as páginas do Verdadeiro 
Método de Estudar para ser útil à República e à Igreja, 
proporcionado ao estilo e necessidade de Portugal são 
progressistas e abordam o vasto e ambicioso plano de 
reforma do ensino em Portugal e seus domínios, em 
seus vários níveis e nos seus diversos setores, tendo seus 
ecos repercutidos no Brasil. 

As vertentes reformadoras desta obra são propos-
tas seguindo uma apresentação crítica ao atual estado 
das coisas. São por Verney desveladas racionalmente 
todos os aspectos que carecem de mudança, seguindo 
de uma apresentação de soluções, de vias alternativas 
para o presente atraso em que se encontrava a instru-
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ção portuguesa. A obra defende ideias revolucionárias 
para o seu tempo, como a concessão da possibilidade 
de estudos àqueles que anteriormente não se enqua-
dravam na estrutura institucional, nomeadamente aos 
nobres, que deveriam ter os seus próprios colégios, bem 
como às mulheres, que agora teriam acesso à instrução. 

A educação seria diferenciada para “o povo, a bur-
guesia e a nobreza”. Os pobres, a quem o ensino afastaria 
das atividades laborais que somente poderiam ser exer-
cidas pela classe socialmente inferior, não deveriam ter 
uma educação contínua, mas apenas a suficiente para 
desenvolver suas atividades profissionais, assim como 
pensou seu contemporâneo, o intelectual português 
António Nunes Ribeiro Sanches (1699 – 1782) em suas 
Cartas sobre educação da mocidade (1760). A burguesia 
seria então a classe com as reais condições financeiras 
para o custeio da educação de seus jovens. Já a nobreza, 
por sua vez, estava “acima dessas questões”, pois não 
desempenharia atividades para sustento do Estado. 
Pelo contrário, deveria ela ser preparada para assumir 
postos estratégicos, em sua maioria burocráticos. Eles 
seriam formados para ocupar cargos que por direito já 
lhes pertenciam, gozando de uma formação educacio-
nal diferenciada (BARBOSA; NUNES, 2012, p. 5).

Marcada pela crítica ao método de ensino vigente 
realizado pelos padres jesuítas, a obra de Verney intro-
duziu na história da educação de Portugal e seus domí-
nios uma nova lógica pedagógica. Segundo Verney, a 
área do conhecimento mais vanguardista era o ensino 
das Línguas propondo para a formação desses jovens 
além do estudo das Línguas Clássicas, o conhecimento 
das Línguas Modernas. O ensino de português passou 
a ser defendido como essencial para qualquer estudo 
posterior, sendo por Verney ressaltada a necessidade 
de valorização da sua própria língua, “tratando-a bem, 
lendo bons autores e acima de tudo, não utilizando ter-
mos estrangeiros, quando existissem equivalentes em 
sua língua nativa” (VERNEY, 1746, p 32). Assim, para 
além das reflexões sobre o ensino de línguas apresenta-
das por Sanches, a importância dada ao ensino de por-
tuguês é defendida por Verney em vários momentos de 
seu discurso, principalmente quando trata do ensino de 
outras línguas que, segundo ele, “[...] se deve explicar 
na língua que um homem sabe” (VERNEY, 1746, p. 48).

Verney (1746) também nos diz que o conheci-
mento apenas do Latim não é mais suficiente para 
acompanhar o mundo em fervor científico no qual 
vivia. Começava então a ganhar o espaço do Latim as 
chamadas Línguas Vulgares2, Vivas ou Modernas.

No ‘apêndice II da Carta Primeira’, Verney 
justifica a necessidade e a importância do 
estudo das Línguas Vivas nos mesmos termos 
de Martinho de Mendonça, mas opta pelo 
‘francês ou italiano’, pois ‘nestas línguas se tem 
composto em todas as Ciências, de que não 
temos traduções latina’. Seguindo o exemplo 
de ‘ingleses, holandeses, franceses, alemães, 
etc.’, o autor descartava a exigência da aprendi-
zagem da Gramática Latina para se ter acesso 
à Ciência, pelo grau de dificuldade enfren-
tado pelos ‘rapazes’. Pela prática da tradução 
dos livros ingleses e franceses, argumentava, 
citando o caso dos ‘Transmontanos’, seria 
possível, com o tempo, compor originalmente 
(OLIVEIRA, 2006, p. 272-273). 

O ensino de Línguas Modernas, em especial, do fran-
cês, e sua boa compreensão, tornaram-se, pois, necessá-
rios na busca por uma maior integração na comunidade 
acadêmica internacional, tendo em vista que os livros 
mais atualizados estavam escritos nas línguas de nações 
ilustradas como a França, por exemplo. Estas ideias só vin-
gariam no reinado de D. José I, um novo e decisivo tempo 
para o ensino em Portugal e no Brasil com a atuação do 
Marquês de Pombal como ministro plenipotenciário de 
seu governo e sua moderna política. 

Assim como no caso português, no Brasil, os 
Estatutos da Academia Real Militar do Rio de Janeiro, 
publicados pela Carta de Lei em 4 de dezembro de 1810, 
concebiam o caráter ornamental das Línguas Clássicas 
como incompatível com o atual século de progresso, 
sendo por isso justificado o ensino das Línguas Moder-
nas como um instrumento de acesso ao conhecimento 
científico da época.  No momento do ingresso na Aca-
demia, os discípulos que possuíssem o seu conheci-
mento, segundo o Título Quarto do documento que a 
criou, seriam preferidos aos que não o possuíssem.
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Os discipulos que quizerem ser admittidos, 
se dividirão nas duas classes de obrigados 
e voluntarios.  Tanto os primeiros como 
os segundos, serão obrigados a pedirem a 
sua admissão á Junta Militar, que mandará 
proceder ao exame do que sabem em 
arithmetica; sendo todos obrigados a terem ao 
menos 15 annos de idade, e a darem conta das 
quatro primeiras operações, sem o que a Junta 
não poderá conceder-lhes a sua admissão. 
Os que souberem a lingua latina, grega, e as 
linguas vivas, occuparão os primeiros logares 
nas aulas, e serão os seus nomes postos nos 
primeiros logares nas listas que se publicarem 
da sua matricula, e quando forem depois 
despachados, terão preferencia na mesma 
antiguidade. Os obrigados assentarão logo 
praça de Soldados e Cadetes de Artilharia, 
e terão a preferencia em todos os exercicios 
scientificos das mesmas aulas, sendo 
chamados a dar lição, e a todas as explicações; 
o que com os voluntarios se não praticará 
com tanto rigor, excepto com aquelles que 
mais se distinguirem pela sua applicação e 
talentos (BRASIL, 1810, p. 232).

A ACADEMIA REAL MILITAR DO RIO DE JANEIRO 
E A CARTA DE 04 DE DEZEMBRO DE 1810

D. João, por graça de Deus, Principe Regente 
de Portugal e dos Algarves, etc. Faço saber 
a todos os que esta carta virem, que tendo 
consideração ao muito que interessa ao 
meu real serviço, ao bem publico dos meus 
vassallos, e á defensa e segurança dos meus 
vastos dominios, que se estabeleça no Brazil 
e na minha actual Côrte e Cidade do Rio 
de Janeiro, um curso regular das Sciencias 
exactas e de observação, assim como de todas 
aquellas que são applicações das mesmas 
aos estudos militares e praticos que formam 
a sciencia militar em todos os seus difficeis 
e interessantes ramos, de maneira que dos 
mesmos cursos de estudos se formem haveis 

officiaes de Artilharia, Engenharia, e ainda 
mesmo Officiaes da classe de Engenheiros 
geographos e topographos, que possam 
tambem Ter o util emprego de dirigir objectos 
adminsitrativos de minas, de caminhos, 
portos, canaes, pontes, fontes, e calçadas: 
hei por bem que na minha actual Corte 
e Cidade do Rio de Janeiro se estaveleça 
uma Academia Real Militar para um curso 
completo de sciencias mathematicas, de 
sciencias de observações, quaes a physica, 
chimica, mineralogia, metallurgia e historia 
natural, que comprehenderá o reino vegetal e 
animal, e das sciencias militares em toda a sua 
extensão, tanto de tactica como de fortificação, 
e artilharia, na fórma que mais abaixo mando 
especificar; havendo uma Inspecção geral que 
pertencerá ao Ministro e Secretario de Estado 
da Guerra, e immediatamente debaixo das 
suas ordens á Junta Militar que mando crear 
para dirigir o mesmo estabelecimento, que 
sou servido ordenar na fórma dos seguintes 
estatutos (BRASIL, 1810, p. 232). 

Com estas linhas inicia-se o texto de um dos mais 
importantes documentos da história da instrução mili-
tar no Brasil. Trata-se da Carta de Lei de 04 de dezem-
bro de 1810, promulgada pelo então príncipe regente 
português, futuro rei D. João VI, com o objetivo de 
criar em terras brasileiras a Academia Real Militar do 
Rio de Janeiro. Segundo Telles (2003), a Academia Real 
Militar do Rio de Janeiro foi a primeira instituição de 
ensino de orientação militar a funcionar nas Américas 
e a terceira no mundo ocidental. Este vanguardismo no 
campo da educação só teve como antecedentes as insti-
tuições de ensino militar francesa e portuguesa, criadas 
em janeiro de 1751 e março de 1761, respectivamente. 

Da conturbada transferência da corte portuguesa 
para a América, surgiu a necessidade de criação de 
instrumentos políticos e administrativos que dessem 
suporte à emergente metrópole. Muitas medidas para 
a organização do Estado do Brasil foram traçadas antes 
mesmo da chegada da coroa portuguesa. A exem-
plo, podemos citar a abertura dos portos do Brasil ao 
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comércio estrangeiro, a criação do Supremo Conselho 
Militar e de Justiça e do Tribunal da Mesa do Desem-
bargo do Paço e da Consciência e Ordens, a regula-
mentação do Corpo da Brigada Real da Marinha, o 
estabelecimento da Real Fábrica de Pólvoras, a criação 
do Erário Régio e do Banco do Brasil, sendo nomeadas 
pelo rei as autoridades que tomariam os cargos admi-
nistrativos, judiciários e eclesiásticos da corte e das 
capitanias (OLIVEIRA, 2010, p. 101). Além da preocu-
pação com as questões referentes ao desenvolvimento 
econômico e com a proteção e o controle do território, 
um importante tópico na política do governo joanino 
foi a Instrução Pública.  

É a chegada da Família Real ao Brasil que 
impõe ao novo império uma grande onda 
desenvolvimentista com o fito de gerar as 
condições mínimas de governabilidade por 
parte dos integrantes da corte portuguesa. 
A abertura de várias instituições de nível 
superior a exemplo das escolas de Direito em 
São Paulo e em Olinda (1827), das escolas de 
Medicina da Bahia (1815) e do Rio de Janeiro 
(1813) e da Academia de Belas Artes (1820) 
visava formar aqui mesmo no Brasil, uma 
intelligentsia que pudesse assumir importan-
tes postos da burocracia e da vida intelectual 
brasileira (ABREU, 2006, p. 7).

Contemporânea a este surto de criação de estabe-
lecimentos públicos foi fundada, em 1810, a Academia 
Real Militar do Rio de Janeiro, uma das primeiras ações 
da administração portuguesa na recente metrópole 
americana. Seu idealizador foi D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, o Conde de Linhares, afilhado do Marquês 
de Pombal e então ministro da Guerra e dos Estrangei-
ros. Abreu (2006), analisando o processo de criação da 
Academia, sinalizou as dificuldades enfrentadas pelo 
Conde de Linhares com a declarada resistência dos 
generais portugueses no Brasil, bem como das escolas 
de formação militar em Portugal, que tentaram invia-
bilizar o projeto de criação da Academia Real Militar 
do Rio de Janeiro, pois, com sua fundação seria reti-
rada paulatinamente das mãos dos oficiais portugueses 

a hegemonia dos postos de mando. Foi, por exemplo, 
negado para a Academia a remessa de material didático 
utilizado nas escolas militares portuguesas que versasse 
sobre estratégia militar.

 Apesar de boicotada, a criação da Academia Real 
Militar do Rio de Janeiro justificava-se pela urgente 
necessidade de defesa bélica, “com vistas a formar um 
contingente de oficiais compatível com as dimensões 
territoriais brasileiras” assim como pelo plano de ime-
diata modernização nacional:

Seria dela a função de formar um contingente 
de engenheiros que fosse capaz de, sem 
oferecer resistências maiores, ser enviado para 
todos os cantos do Império a fim de concretizar 
a construção de obras públicas surgidas das 
demandas que o desenvolvimento impunha 
(ABREU, 2006, p. 8).

Dessa forma, a Academia buscava formar não só 
“oficiais para as armas”, mas também “engenheiros, 
geógrafos e topógrafos com a finalidade de conduzir 
estudos e elaborar trabalhos em minas, caminhos, por-
tos, canais, pontes, fontes e calçadas” (TELLES, 2003, 
p. 4). Para tanto, a valorização do conhecimento cien-
tífico moderno como parte dos saberes da formação 
intelectual de sua oficialidade pode ser considerada 
um aspecto inovador à configuração cultural do Exér-
cito brasileiro. Pautada em parâmetros racionalistas, 
civilizatórios e confiantes no progresso garantido pelo 
avanço da ciência, assim se instituiu a Academia Real 
Militar do Rio de Janeiro, acompanhando o movimento 
das Reformas Pombalinas de Instrução Pública inicia-
das em Portugal.  

Em seus 12 Títulos, a Carta de Lei de 04 de dezem-
bro de 1810 descreveu com detalhes sua estrutura 
administrativa, sua direção e organização, os progra-
mas e livros a serem adotados, os requisitos e venci-
mentos dos professores e dos alunos, a organização das 
aulas, exames e prêmios para os discentes, constituin-
do-se um verdadeiro regulamento da instituição. Com 
sua criação confiada ao Conde de Linhares e “com o 
texto de autoria dos engenheiros Tte. Gen. Napion, pri-
meiro Presidente da Junta Diretora da Academia, Cel. 
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José Manoel da Silva e Cel. Manuel Jacinto Nogueira da 
Gama, futuro Marquês de Baependi e primeiro Ministro 
da Fazenda do Império” ficavam definidas as finalidades 
e funcionamento da instituição (TELLES, 2003, p. 6). 

Em ordem de importância estratégica, foi então 
estabelecida pela Carta de Lei como finalidade da Aca-
demia a formação de oficiais de Artilharia e de oficiais 
de Infantaria e de Cavalaria, abrangendo estas forma-
ções um curso teórico e prático de Ciências Matemá-
ticas, Físicas e Naturais, um curso de Engenharia e 
Ciências Militares e um curso do que hoje entende-se 
por Engenharia Civil (TELLES, 2003). A duração do 
curso e o currículo dispensado para a formação dos 
oficiais de Artilharia eram distintos da formação dos 
oficiais de Infantaria e de Cavalaria. Enquanto os arti-
lheiros e engenheiros tinham um curso de, em média, 
sete anos, os infantes e cavalarianos permaneciam na 
Academia por somente dois anos. Por conta desta divi-
são, os oficiais de Infantaria e de Cavalaria, nomea-
dos pejorativamente por “tarimbeiros”, assumiram na 
historiografia militar a representação do antônimo do 
termo “científico”, em decorrência de sua baixa instru-
ção. Considerados uma tropa de menor valor intelec-
tual por ser “aquele destinado a conduzir o grosso das 
tropas a pé (infantes) ou a cavalo (cavalarianos)”, aptos 
ao manuseio de “uma estrutura de formação muito 
mais simplificada que as ditas ‘científicas’”, a formação 
dos infantes e cavalarianos dava-se muito mais pela 
prática que pela teoria (ABREU, 2006, p. 9).

No “Título Primeiro” da Carta de Lei, denomi-
nado “da Junta Militar”, o documento estabeleceu as 
diretrizes da administração da Academia no que tange 
à sua constituição e funcionamento. Deveria, pois, ela 
ser composta por uma junta formada por um “Pre-
sidente” com patente de Tenente General e por qua-
tro ou mais “Officiaes” com patentes de, no mínimo, 
Coronel. O primeiro presidente da Junta Militar foi o 
Tte. Gen. Carlos Antônio Napion e a primeira Junta 
Diretora foi composta pelos oficiais Marechal Fran-
cisco de Borja Garção Stockler, futuro Barão de Vila 
da Praia, pelo brigadeiro João Manuel da Silva e pelo 
Brigadeiro Manuel Jacinto Nogueira da Gama, futuro 
Marquês de Baependi (TELLES, 2003, p. 7). À Junta 
eram orientadas reuniões que deveriam ocorrer “uma 

vez cada mez ordinariamente, além da épocha do 
principio e fim dos estudos em cada anno, e extraor-
dinariamente quando for convocada, ou pelo seu Pre-
sidente ou por ordem especial do Inspector Geral” 
(BRASIL, 1891, p. 232). Estas sessões tinham por 
objeto a discussão em torno de questões econômicas 
e pedagógicas, sendo tratados temas que buscavam o 
“melhoramento dos estudos”, como “approvar ou alte-
rar os compendios de que deverão servir-se”, “sobre o 
tempo e forma dos exames”, “sobre a escolha dos Pro-
fessores ou outros Officiaes examinadores” e sobre a 
“adminssão dos alumnos nas suas differentes classes” 
(BRASIL, 1891, p. 232).

Segundo o texto-base, como prerrogativas de 
ingresso na Academia Real Militar do Rio de Janeiro, 
os candidatos deveriam ter a idade mínima de quinze 
anos e submeter sua “admissão á Junta Militar, que 
mandará proceder ao exame do que sabem em arithme-
tica [...], e a darem conta das quatro primeiras opera-
ções, sem o que a Junta não poderá conceder-lhes a sua 
admissão”. O conhecimento em línguas também seria 
avaliado quando do ingresso nesta instituição, sendo 
eleitos àqueles que dominassem estes conhecimentos, 
segundo o Título Quarto, que versa sobre os “discipu-
los e condições que deverm ter para serem admitidos, 
assim como das diversas classes, em que deverão subdi-
vidir-se” (BRASIL, 1891, p. 232). 

Os que souberem a lingua latina, grega, e as 
linguas vivas, occuparão os primeiros logares 
nas aulas, e serão os seus nomes postos nos 
primeiros logares nas listas que se publicarem 
da sua matricula, e quando forem depois 
despachados, terão preferencia na mesma 
antiguidade (BRASIL, 1891, p. 232).

O ano letivo tinha nove meses e pela lei tinha iní-
cio em primeiro de abril. As atividades seguiam de abril 
até a véspera do Natal, sendo o mês de janeiro dedicado 
aos exames. Cada lição durava uma hora e meia, sendo 
a manhã dividida em duas ou três lições de matérias 
de ensino distintas, das sete e meia ou oito horas até as 
onze ou meio dia. Os primeiros quarenta e cinco minu-
tos de aula deveriam ser destinados à explicação pelo 
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professor do conteúdo de ensino e o restante do tempo 
destinado à arguição da matéria da aula anterior.

A criatividade do aluno era uma máxima pro-
posta pelo regulamento da instituição, que incenti-
vava “conhecer aos discipulos, não só o necessario 
encadeamento do que lhes tiver ensinado, mas ainda 
as consequencias que se seguem das verdades mostra-
das”, orientando-os a utilizar diferentes métodos para 
a resolução de um problema prático, como bem escla-
recem os Título Sexto e Sétimo” da Carta de Lei (BRA-
SIL, 1891, p. 232).  O regulamento dava, dessa forma, 
especial ênfase aos exercícios práticos e à criatividade 
dos alunos como metodologia de ensino, sendo os pro-
fessores “obrigados a sahir ao campo com os seus dis-
cipulos, para os exercitar na pratica das operações que 
nas aulas lhes ensinam”, segundo o documento, em seu 
Título Oitavo (BRASIL, 1891, p. 232).

O curso completo tinha a duração de sete anos e 
o seu aproveitamento contava para as promoções dos 
alunos em oficiais. Para os postos de oficiais de enge-
nharia e de artilharia era necessário o curso completo 
com aproveitamento; já os de infantaria e cavalaria só 
eram obrigados ao primeiro ano do curso matemático e 
ao primeiro ano do curso militar.  Sobre esta formação 
diferenciada, Abreu (2006) nos esclarece que

Esta divisão das distintas formações, já 
conceitualmente explícita no estatuto de 1810 
fez surgir, dentro da própria corporação, 
estereótipos que distinguiam os grupos 
de alunos entre científicos, para aqueles 
que seguiam as carreiras de artilheiro ou 
engenheiro e tarimbeiros, para os oficiais que 
faziam os cursos de infantaria e de cavalaria. 
Esta segregação, nascida entre os próprios 
alunos da escola, era um reflexo da duração 
do curso ao qual cada grupo era submetido. 
Enquanto os artilheiros e engenheiros tinham 
um curso mais longo, com sete anos em média, 
os infantes e cavalarianos permaneciam na 
escola por somente dois anos. A duração do 
curso refletia, logicamente, a quantidade de 
disciplinas cursadas por cada um dos grupos 
de oficiais (ABREU, 2006, p. 9).

O primeiro ano do curso era uma espécie de 
preparatório que buscava suprir a quase inexistên-
cia do ensino secundário no Brasil contando com a 
“Arithmetica e Algebra”, o “Desenho”, “a Geometria, a 
Trigonometria Rectilínea, dando também as primei-
ras noções da Espherica como disciplinas” (BRASIL, 
1891, p. 232). O segundo, terceiro e quarto anos eram 
compostos de matérias de nível superior, “repetindo e 
ampliando as noções de calculo já dadas no primeiro 
anno” e permanecendo em todos os anos subsequen-
tes as lições de “Desenho” e as de “Arithmetica e Alge-
bra” (BRASIL, 1891, p. 232). Ao currículo do segundo 
ano somavam-se os conceitos da “Mecanica”, “Hydro-
dynamica”, “Optica”, “Geometria Descriptiva” e “Cál-
culo Differencial e Integral” (BRASIL, 1891, p. 232).  
No terceiro ano, “os princípios de Mecanica, tanto na 
Statica como na Dynamica, e os da Hydrodynamica, 
tanto na Hydrostatica, como na Hydraulica”, aparecem 
como matérias de ensino (BRASIL, 1891, p. 232). Os 
três últimos anos contavam com disciplinas do curso 
de engenharia e das ciências militares. O quarto ano de 
estudos apresentava aos alunos conhecimentos sobre 
“Trigonometria Espherica”, “os principios de Optica, 
Catoptica e Dioptrica”, a “Physica” bem como “noções 
geraes sobre a Geographia do globo e suas divisões” 
(BRASIL, 1891, p. 232). O quinto ano se ocupava com 
as orientações sobre Topografia, “Tactica, Estrategia, 
Castrametação, Fortificação de campanha” bem como 
os conceitos da “Chimica” (BRASIL, 1891, p. 232). 
O sexto ano tomaria como conhecimentos a serem 
ensinados a “Fortificação regular e irregular: ataque 
e defesa das praças, principios de Architectura Civil, 
traço e construcções das estradas, pontes, canaes e 
portos”, bem como a “Mineralogia” (BRASIL, 1891, p. 
232). Já no sétimo ano do curso os alunos aprenderiam 
sobre “Artilharia theorica e pratica, Minas e Geome-
tria subterranea” e teriam instruções sobre “Historia 
Natural nos dous Reinos animal e vegetal” (BRASIL, 
1891, p. 232). A lei previa ainda um oitavo ano, assim 
que fosse possível organizar uma biblioteca científica 
e militar na qual o Lente de “Historia Militar” fosse 
também bibliotecário e explicasse “a historia militar 
de todos os povos; os progressos que na mesma fez 
cada nação; e dando uma idéa dos maiores Generaes 
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nacionaes e estrangeiros, explicará tambem os planos 
das mais celebres batalhas” (BRASIL, 1891, p. 232). 

Quadro 1- Matérias de ensino da Academia Real Militar do 
Rio de Janeiro com base na Carta de Lei de 04 de dezembro 
de 1810.

Ano de estudo Matérias de ensino
1 º ano Arithmetica*, Algebra*, Desenho*, Geo-

metria, Trigonometria Retilínea, Espherica, 
Lingua Franceza**, Ingleza** e Allemã**

2 º ano Arithmetica, Algebra, Desenho, Geometria 
Descriptiva, Cálculo Differencial e Integral, 
Mecânica, Hydrodynamica e Optica, Lingua 
Franceza, Ingleza e Allemã

3 º ano Arithmetica, Algebra, Desenho, Mecâ-
nica Statica e Dynamica, Hydrodynamica, 
Hydrostatica, Hydraulica, Lingua Franceza, 
Ingleza e Allemã

4 º ano Arithmetica, Algebra, Desenho, Trigonome-
tria Espherica, Optica, Catoptica e Dioptica, 
Mecânica, Physica, Geographia do globo 
e suas divisões, Lingua Franceza, Ingleza e 
Allemã

5 º ano Arithmetica, Algebra, Desenho, Tactica, 
Estrategia, Castrametação, Fortificação de 
Campanha, Chimica, Topografia, Lingua 
Franceza, Ingleza e Allemã

6 º ano Arithmetica, Algebra, Desenho, Fortifica-
ção Regular e Irregular, Architectura Civil, 
Mineralogia, Lingua Franceza, Ingleza e 
Allemã

7 º ano Arithmetica, Algebra, Desenho, Artilharia 
Theorica e Prática, Mineralogia, Geometria 
Subterranea, História Natural, Lingua Fran-
ceza, Ingleza e Allemã

8 º ano Arithmetica, Algebra, Desenho, Historia 
Militar, Lingua Franceza, Ingleza e Allemã

* As matérias de ensino de “Arithmetica, Algebra, Desenho” fazem 
parte do programa de disciplinas dos oito anos de curso de formação 
sendo seus conteúdos aprofundados progressivamente.

** As matérias de ensino de “Lingua Franceza, Ingleza e Allemã” fazem 
parte do programa de disciplinas dos oito anos de curso de formação 
sendo seu caráter facultativo. 

Fonte: Elaborado com base na Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810.

Ainda sobre as disciplinas ofertadas na Academia, 
a Junta poderia propor que fossem estabelecidos pro-
fessores da Lingua Franceza, Ingleza e Allemã, tendo 
a obrigação de substituírem uns aos outros em caso de 
ausência segundo nos orienta a Carta de Lei, em seu 
Título Segundo.  Esta configuração dava ao ensino 
de línguas, no momento de criação da Academia, um 

caráter facultativo. Contudo, este conhecimento fazia-
-se necessário pelo fato de estarem as referências biblio-
gráficas estrangeiras escritas, sobretudo, em língua 
francesa.

[...] julgando-o necessario a Junta poderá pro-
por que se estabeleçam Professores da Lingua 
Franceza, Ingleza e Allemã; e será obriga-
ção dos Professores substituirem-se uns aos 
outros, quando succeda não bastarem os 
Substitutos, de maneira que jámais se dê caso 
de haver cadeiras que deixem de ser servidas, 
havendo alumnos que possam ouvir lições 
(BRASIL, 1810, p. 232). 

Quanto ao material físico da instituição, esta deve-
ria dispor de um observatório, um gabinete mineraló-
gico, um gabinete de física e de química e de uma casa 
dos modelos das máquinas de mecânica e hidrodinâ-
mica. Quanto ao material humano, a Academia Real 
Militar contava, no momento de sua criação, com o 
corpo docente de onze professores e cinco substitutos, 
devendo dispor, em sua estrutura, de um Guarda-li-
vros, que seria também Secretário, de um Guarda-ins-
trumentos e de Guardas, dos quais um seria Porteiro.

Também de inspiração portuguesa eram os privi-
légios e prerrogativas da Academia Real Militar do Rio 
de Janeiro, gozando os professores e alunos desta insti-
tuição dos mesmos “privilégios, indultos e franquezas” 
que gozavam os docentes e discentes da Universidade 
de Coimbra. 

Os Professores da Academia Real Militar, além 
do que já fica expresso a seu respeito, gozarão 
todos os privilegios, indultos e franquezas que 
tem e gozam os Lentes da Universidade de 
Coimbra. Serão tidos e havidos como mem-
bros da faculdade de mathematica existente 
na dita Universidade; sem que entre os Lentes 
da Academia Real Militar, e os de Coimbra, 
se haja de interpôr differença alguma, ainda 
a respeito daquellas graças e franquezas que 
requerem especial e expressa menção, porque 
quero que tambem estes sempre se entendam, 
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e julguem comprehendidos, e serão consi-
derados em tudo e por tudo como se real-
mente regessem as suas respectivas cadeiras 
na mesma Universidade. Os discipulos que 
legitimamente frequentarem a dita Academia, 
gosarão dos mesmos privilegios e franquezas, 
que se concedem aos estudantes da sobredita 
Universidade (BRASIL, 1891, p. 232). 

Com um ordenado de 400.000 réis3 por ano para 
os professores e de 200.000 réis por ano para os substi-
tutos, o equivalente a cerca de 8 mil reais por ano para 
os professores e de 4 mil reais por ano para os substi-
tutos, todos os professores deveriam ter sua nomeação 
indicada pela Junta Militar, carecendo de serem oficiais 
de prestígio e alta patente. 

Em seu Título Segundo, intitulado “Numero dos 
Professores, Sciencias, que Devem Ensinar, e dos Seus 
Substitutos”, a Carta de Lei atribuía também como fun-
ção dos professores a elaboração de compêndios atuali-
zados e escritos em língua portuguesa (BRASIL, 1891, 
p. 232). Para a elaboração dessas obras, a lei orientava o 
conhecimento, pelos professores da Academia, dos reno-
mados autores e das constantes e importantes descober-
tas científicas no campo das Ciências Matemáticas, não 
podendo “ser adiantados em postos, nem obter recom-
pensas e graças, sem que cada um delles tenha organizado 
e feito a seu compendio pelo methodo determinado nos 
Estatutos, e sem que o seu trabalho seja approvado pela 
Junta Militar” (BRASIL, 1891, p. 232).    

O Lente deverá formar o seu compendio debaixo 
dos principios de algebra, calculo differencial e 
integral de la Croix, e terá cuidado de ir addicio-
nando todos os methodos e novas descobertas 
que possam ir fazendo-se. [...] Estará ao cuidado 
do professor apontar no seu compendio a faci-
lidade com que se deduzem as consequencias 
que formam as mesmas sciencias, e abrir assim 
o caminho que se deseja; o que elle conseguirá 
se procurar dar aos seus discipulos o conheci-
mento intimo dos principios de calculo, e se com 
mão destra lhes grangear não só a facilidade do 
calculo, mas se lhes ensinar o modo de advinhar 

o que luminosamente elle aponta, e que muitas 
vezes o olho pouco conhecedor não sabe dis-
tinguir, nem entender em toda a sua extensão 
(BRASIL, 1891, p. 232).  

Entre muitos intelectuais que os professores da Aca-
demia poderiam tomar como referência, a Carta de Lei 
cita nomes como La Croix, Le Gendre, Delambre, para as 
matérias do primeiro ano; Gaspard Monge, no segundo 
ano; Francoeur, Prony, Abade Bossut, Fabre, Gregory, 
Bézout, Robins, no terceiro ano; Le Gendre, La Caule, 
La Lande, La Place, Haüy e Brisson, no quarto ano; Guy 
de Vernon, Lessac, Lavoisier, Vauquelin, Fourcroy, La 
Grange e Chaptal, no quinto ano; Bossut, Werner, Napion 
e Brochant, no sexto ano; Roza, Lineu, Jussieu e La 
Cepède, no sétimo ano. Os compêndios elaborados pela 
e para a Academia Real Militar do Rio de Janeiro seriam 
posteriormente lançados com recursos do governo pela 
também recém-criada Impressão Régia4, colocando-se 
entre seus primeiros livros publicados (TELLES, 2003).

CONSIDERAÇÕES

Diferentemente do que ocorria com os conhe-
cimentos das Ciências Matemáticas, Físicas, Quími-
cas, Militares e Naturais, o Estatuto da Academia Real 
Militar do Rio de Janeiro, no que se refere à indicação 
bibliográfica para o ensino de línguas, em especial para 
o ensino de francês, não faz menção a nenhum autor 
por se ter esta matéria de ensino um caráter facultativo. 

O documento de criação desta instituição, a Carta 
de Lei de 1810, pretendia formar homens habilitados 
para assumirem os postos de comando do Exército. 
Vale a pena enfatizar o fato de que, para a formação 
destes oficiais, uma instrução literária se fazia necessá-
ria, pois somente esta formaria homens detentores de 
perfeita razão e corretos juízos, segundo a filosofia da 
época.  Com isso, a criação da Academia Real Militar 
do Rio de Janeiro trouxe novidades em seu Plano de 
Estudos: para além de um currículo de base nas Ciên-
cias Matemáticas estavam também recomendados os 
estudos das Línguas Francesa, Italiana e Inglesa como 
matérias de ensino, disciplinas até então usuais numa 
educação baseada no ensino das Humanidades.
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Este tipo de instrução, segundo Chervel e Com-
père (1999), tem origem grega e é baseada, de um lado, 
no conhecimento prático, e de outro, apoiada em textos 
vindos de uma longa tradição no estudo da língua, útil 
à comunicação e à persuasão para a formação, neste 
caso, de um oficial modelo de força e inteligência. Com 
isto, queremos dizer que a proposta de educação apre-
sentada por Verney e orientada para a Academia Real 
Militar do Rio de Janeiro era composta por essas duas 
vertentes educacionais que visavam à construção de um 
tipo especial de homem. Este, desse modo, deveria ser 
instruído numa educação apoiada em uma longa tra-
dição, oriunda da antiguidade clássica e voltada majo-
ritariamente para o domínio da língua e o controle da 
palavra, mas também ser orientado para o domínio e 
controle das técnicas militares, para o conhecimento de 
cunho científico com o qual ingressaria no mundo pro-
fissional, tendo o francês um papel de código de acesso 
aos modernos conhecimentos produzidos no século.

NOTAS

1  Escrito por Machado de Assis, Quincas Borba foi publicado como 
livro em 1892 pela Livraria Garnier.

2  O ensino das Línguas Vulgares, Vivas ou Modernas, a exemplo do 
francês, opunha-se ao modelo de instrução baseado no ensino das 
Línguas Clássicas, como o latim e o grego, por exemplo.

3  As mudanças de moedas e períodos de inflação que o Brasil atraves-
sou em sua história impedem, segundo especialistas, de termos uma 
noção dos valores monetários de épocas passadas. O Réis foi a moeda 
brasileira que ficou em circulação até 30 de outubro de 1942 e um 
cálculo informal e aproximado de conversão para a atual moeda bra-
sileira em circulação, o Real, foi realizado baseando-se no preço dos 
jornais publicados pelo Jornal Estadão no século XIX. Fonte: http://
acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,como-funciona-o-conversor-
-de-valores. Acesso em: 10 nov. 2015.

4  A Impressão Régia foi estabelecida pelo decreto de 13 de maio de 
1808 com a finalidade de se imprimir toda a legislação e papéis diplo-
máticos provenientes das  repartições  reais como  também quaisquer 
outras  obras  de  interesse  do  rei. Durante  os  anos  de  1808  a  1821, 
cerca de mil títulos foram impressos, sem contar os atos governamen-
tais. No dia em que foi criada, foi lançada sua primeira obra: Relação 
dos despachos publicados na Corte pelo expediente da Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no faustíssimo dia 
dos anos de S. A. R. o Príncipe Regente N. S. e de todos os mais, que 
se tem expedido pela mesma Secretaria desde a feliz chegada de S. 
A. R. aos Estados do Brasil até o dito dia. Subordinada à Secretaria 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, sua abertura no 
Brasil representou o fim da proibição de instalação de tipografias, que 
vigorou durante o período colonial (CAMARGO, 2011).
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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de doutoramento em educa-
ção, desenvolvido pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), vinculada à área de conhecimento de história da edu-
cação pública e intelectuais do grupo de estudos e pesquisa de história da educação, 
intelectuais e instituições escolares (GEPHEIINSE), coordenado pela Prof.ª Dr.ª 
Maria Cristina Gomes Machado e Prof.ª Dr.ª Analete Regina Schelbauer. Com o 
objetivo de analisar a reforma do ensino de língua estrangeira moderna no ensino 
secundário no Colégio D. Pedro II, entre os anos de 1930-1934, focalizamos os 
aspectos relativos aos autores, à produção e à disseminação de pesquisas relaciona-
das acerca das ações educacionais do professor e intelectual brasileiro Antônio Car-
neiro Leão para pesquisas desenvolvidas na área da história da educação. Por meio 
de uma pesquisa documental e bibliográfica, elaboramos o documento Bibliografia 
de e sobre Carneiro Leão: um instrumento de pesquisa, normalizado pelas normas da 
ABNT NBR 6023/2002 para catalogação das referências desse intelectual brasileiro. 
Este documento possibilitou ao pesquisador constatar que Carneiro Leão foi favo-
rável a uma reforma que contemplasse um estudo de forma ativa, viva e dinâmica, 
possibilitando o engajamento no ideário de uma escola ativa. Com isso, Carneiro 
Leão inaugurou uma nova identidade ao estudo das línguas, garantindo um ensino 
contundentemente prático, isto é, útil, sem desvincular o caráter de promotor das 
humanidades aos homens que necessitavam de uma formação para os meios de 
produção do comércio e da indústria no país.
Palavras-chave: Carneiro Leão. Educação das línguas estrangeiras. História da 
educação. 
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HISTORICAL RESEARCH IN HISTORY OF EDUCATION CARRIED OUT WITH INTELLECTUALS: THE CASE OF 
CARNEIRO LEÃO’S BIBLIOGRAPHY IN THE REFORM OF THE MODERN FOREIGN LANGUAGES (1930-1934) 

ABSTRACT
This paper presents the results of a doctorate research in education. The research was developed in the Education Posgraduation Pro-
gram at the State University of Maringá (UEM), Brazil. It is linked to the area of History of Public Education and Intellectuals in the 
Research Group of History of Education, Intellectual and Educational Institutions (GEPHEIINSE), coordinated by Dr. Maria Cristina 
Gomes Machado and Dr. Analete Regina Schelbauer. The objective is to analyze the reform of the modern foreign languages teaching in 
secondary education at Pedro II School, from 1930 to 1934. For this purpose, we focused on aspects related to authors, to the produc-
tion and dissemination of researches linked to the educational actions of the Brazilian intellectual Antônio Carneiro Leão, concerning 
researches developed in the area of the history of education. Through a documental and bibliographical research, we elaborated the 
document Bibliography of and about Carneiro Leão: a research instrument, normalized by ABNT NBR 6023/2002 for cataloging the refe-
rences of this Brazilian Intellectual. This document allowed the researcher to observe that Carneiro Leão was in favor of a Reform that 
considered the learning process as something active, lively and dynamic, allowing the engagement in the ideals of an active school. By 
doing so, Carneiro Leão gave a new identity to the study of languages, ensuring a convincing practical teaching, that is, useful, without 
disassociating the promoting characteristic found in the humanities towards the man who was in need of a training process for the 
means of production of the Brazilian commerce and industry.
KeyWords: Carneiro Leão. Education of foreign languages. History of education. 

LA PRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN EDUCACIÓN CON INTELECTUALES: EL CASO DE 
LA BIBLIOGRAFÍA DEL CARNEIRO LEÃO EN LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUA EXTRANJERA 
MODERNA (1930-1934)

RESUMEN
Este artículo presenta los resultados de un estudio de doctorado en educación. La investigación se desarolló en el Programa de Pos-
grado en Educación en la Universidad Estatal de Maringá (UEM), Brasil. La investigación está vinculada con el área de la historia de la 
educación pública e intelectuales del grupo de estudios y de investigación de historia de la educación, intelectuales y educativas de las 
instituciones (GEPHEIINSE), coordinado por la Profª. Drª. Maria Cristina Gomes Machado y Profª. Drª. Analete Regina Schelbauer. 
Con el objetivo de analizar la reforma de la enseñanza de lengua extranjera moderna en la educación secundaria en el Colegio D. Pedro 
II, entre los años de 1930-1934. Así, nos centramos en los aspectos relacionados a los autores, la producción y difusión de la investiga-
ción sobre las acciones educativas del profesor e intelectual brasileño Antônio Carneiro Leão para las investigaciones desarrolladas en el 
ámbito de la historia de la educación. A través de una investigación documental y bibliográfica, elaboramos el documento Bibliografía 
de y sobre Carneiro Leão: un instrumento de investigación, normalizado por las normas de la ABNT NBR 6023/2002 para la catalogación 
de sus referencias. Este documento permitió al investigador a observar que Carneiro Leão estaba a favor de una reforma que incluya 
un estudio de forma activa, viva y dinámica, lo que permitia la participación en las ideas de una escuela activa. Con eso, Carneiro Leão 
inauguró una nueva identidad para el estudio de idiomas, asegurando  un ensino cintudentemente práctico, esto es, útil. Al mismo 
tiempo, él no desvincula caráter de las humanidades a los los hombres que necesitan formación para los medios de producción de 
comercio e industria en el país.
Palabras-clave: Carneiro Leão. Educación de lenguas extranjeras. Historia de la educación

LA PRODUCTION DE LA RECHERCHE HISTORIQUE EN EDUCATION AVEC LES INTELLECTUELS: LE CAS DE LA 
BIBLIOGRAPHIE DE CARNEIRO LEÃO SUR LA REFORME DES LANGUES ETRANGÈRES MODERNES (1930-1934)

RÉSUMÉ

Ce travail présent les résultats  d’une recherche doctorale en Éducation, élaborée par le Programme d’Études Supérieures en Éducation 
de l’Université d’Etat de Maringá (UEM) liée à l’histoire de l’éducation publique et des intellectuels et institutions écoliers (GEPHEI-
INSE), coordonné par les  professeures Dr.ªMaria Cristina Gomes Machado et Prof.ª Dr.ª Analete Regina Schelbauer. Avec l’objectif  
d’analyser la réforme de l’enseignement des langues étrangères modernes dans l’enseignement secondaire au Collège D. Pedro II, entre 
les années 1930-1934, met l’accent sur les aspects liés aux auteurs, la production et la diffusion de recherches connexes sur les actions 
éducatives du professeur brésilien et intellectuel Antônio Carneiro Leão pour les recherches au champ de l’histoire de l’éducation. Par 
une recherche documentaire et bibliographique, nous avons fait le document “Bibliographie de et sur Carneiro Leão : un instrument de 
recherche”, selon les normes de la ABNT NBR 6023/2002 pour le catalogage des références de cet intellectuel brésilien . Ce document a 
permis au rechercheur confirmer que Carneiro Leão a été d’accord avec une réforme qui ait permis  un étude actif, vif et dynamique, en 
permettent l’engagement dans une idée d’une école actif. De cette manière, Carneiro Leão a inauguré une nouvelle identité  dans les étu-
des de langues, en garantissant un enseignement pratique et unique, sans séparer le caractére de promoteur de humanités des hommes 
qui nécessitaient d’une formation pour le commerce et l’industrie du pays.
Mots-Clés: Carneiro Leão. Éducation des langues étrangéres. Histoire de l’éducation
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INTRODUÇÃO

O trabalho com fontes manuscritas é, de fato, 
interessante, e todo historiador que entra por 
essa seara não se cansa de repetir como os 
momentos passados em arquivos são agradá-
veis. [...] Essa é a vida da pesquisa: dura, can-
sativa, longa, mas gratificante, acima de tudo.
(Carlos Bacellar, 2008, p. 24.)

Como o mundo moderno passa por constante 
transformação, não seria obstante dizer que a área da 
educação, em particular, da história da educação bra-
sileira passou por transformações que traduzem um 
intérrito interesse dos pesquisadores na produção de 
uma literatura que expressa o processo de formação 
desta área, precisamente a partir da década de 1990. 

A área encontra-se consolidada, apresentando 
perspectivas promissoras ao desenvolvimento de pes-
quisas oriundas dos cursos de formação em nível 
de mestrado e doutorado em educação no Brasil 
(SAVIANI, 2006; NETO 2012; BAIA HORTA, 2012). 
Atualmente, há cerca de 159 programas e cursos de 
pós-graduação em educação, segundo dados dos pro-
gramas de pós-graduação em educação fornecidos 
anualmente pela Capes (2015), órgão do Ministério da 
Educação responsável pelo reconhecimento e a ava-
liação de cursos de pós-graduação stricto-sensu (mes-
trado profissional, mestrado acadêmico e doutorado) 
em âmbito nacional.

Essa estimativa apresenta-nos dados que podem 
ser relacionados com o ensino e a pesquisa em histó-
ria da educação, refletindo, de certo modo, nos estudos 
de fontes, temas e métodos utilizados nos trabalhos da 
área. Tudo isso se constitui nas mais variadas pesqui-
sas que são apresentadas e discutidas em eventos da 
área em âmbito nacional e internacional, tais como: o 
Congresso Ibero-Americano de História da Educação 
Latino-Americana; Congresso Luso-Brasileiro de His-
tória da Educação; Congresso Brasileiro de História 
da Educação; Seminários do HISTEDBR e as ANPEd 
nacionais ou regionais. 

Com o aumento da quantidade de trabalhos apre-
sentados e, consequentemente, publicados nos anais e 

cadernos de comunicação desses eventos (sem men-
cionar as revistas especializadas e livros organizados), 
em seus mais diversos eixos temáticos1 que constituem 
a história da educação, é de fundamental importância 
debruçar um olhar atento em torno das produções apre-
sentadas nos eventos da área com o intuito de constituir 
uma reflexão sobre os fenômenos educativos que com-
põem o debate historiográfico educacional brasileiro. 

Para dar conta de uma crescente demanda e acom-
panhar o que se tem produzido na área, os pesquisa-
dores, de modo geral, precisam estar atentos não só a 
uma literatura do que se produz da área, mas também a 
uma literatura do que se produz sobre área. Em outras 
palavras, conforme Bellotto (1979), surge a necessidade 
de se elaborar uma catalogação, segundo a perspectiva 
descrita no campo da arquivologia, que possa ordenar, 
classificar e apresentar o uso de todas as fontes reunidas 
em um instrumento. No entanto, qual termo utilizar 
para denominar o uso desse instrumento para coletar 
os dados no âmbito da pesquisa histórica? Qual nome 
o pesquisador deve utilizar? Como chegar a uma termi-
nologia com certa exatidão a sua denominação lexical?. 

Diversas dúvidas surgiram da terminologia arqui-
vística nos países (Estados Unidos, França e Espanha) 
onde esses estudos estavam adiantados ao longo da 
década de 1970, (BELOTTO, 1979) para denominar o 
termo de uso do instrumento para a coleta de dados. 
Dos termos recorrentes, Bellotto (1979) conceitua ter-
minologicamente os termos instrumento de trabalho, 
instrumento de busca ou instrumento de investigação. 
Dentre esses vários termos, prevalece, então, o termo 
instrumento de pesquisa. 

Com o objetivo de analisar a reforma do ensino de 
língua estrangeira, no ensino secundário, no Colégio D. 
Pedro II, entre os anos de 1930-1934, focalizamos os 
aspectos relativos aos autores, à produçao e à dissemi-
nação de pesquisas relacionadas acerca das ações edu-
cacionais do professor e intelectual brasileiro Antônio 
Carneiro Leão (1887-1966) na Reforma. 

Para tanto, divulgamos, neste texto, os resultados 
do documento Bibliografia de e sobre Carneiro Leão: um 
instrumento de pesquisa (CHAGURI, 2015), normal-
izado pelas normas da ABNT NBR 6023 (ABNT NBR 
2002), para ordenação das produções bibliográficas 



50 |   Jonathas de Paula Chaguri; Maria Cristina Gomes Machado

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 8 | Mai. Ago./2017

de Carneiro Leão na tese de doutoramento, desenvol-
vida no Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), sob orien-
tação da Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Gomes Machado. 
Esse documento permitiui ao pesquisador enfocar as 
produções de e sobre Carneiro Leão decorrente de um 
levantamento de referências por meio dos procedimen-
tos de identificação, localização, seleção e ordenação de 
fontes documentais deste intelectual.

Para apresentação dos resultados do instrumento 
de pesquisa de e sobre Carneiro Leão, em sintonia com 
o contexto mais amplo no qual o instrumento está 
envolvido como um guia de fontes para a pesquisa de 
doutorado sobre este intelectual brasileiro na história 
da educação, o texto está organizado em cinco par-
tes. Na primeira, apresentam-se os dados do grupo 
de pesquisa e estudo que contextualiza a utilização do 
instrumento de pesquisa para a história da educação; 
na segunda, discute-se o contexto de elaboração; na 
terceira os resultados do instrumento de pesquisa; na 
quarta as contribuições que o instrumento possibilita 
na elaboração de pesquisas em história da educação. 
Para finalizar, apresentamos as conclusões finais do 
texto e suas referências. 

1. GRUPO DE PESQUISA E ESTUDO 
GEPHEIIENSE

Como anunciado anteriormente, apresentamos, 
neste texto, o resultado do documento Bibliografia 
de e sobre Carneiro Leão: um instrumento de pesquisa 
(CHAGURI, 2015), elaborado para nortear o estudo da 
tese de doutorado que analisou o modo como se cons-
tituiu a reforma das línguas estrangeiras proposta por 
Carneiro Leão no ensino secundário brasileiro.

Para tanto, antes de delinearmos a discussão sobre 
o instrumento de pesquisa no âmbito da perspectiva 
da arquivologia acerca de intelectuais na história da 
educação brasileira, cumpre-nos retratar a amplitude 
pela qual o instrumento de pesquisa se constituiu 
por meio das pesquisas que são desenvolvidas pelo 
GEPHEIINSE. 

O grupo de estudos e pesquisas “História da Edu-
cação, Intelectuais e Instituições Escolares – GEPHEI-

INSE”2, criado em 2006, coordenado pela Prof.ª Dr.ª 
Maria Cristina Gomes Machado e pela Prof.ª Dr.ª Ana-
lete Regina Schelbauer, abrange investigações sobre a 
“Educação e História da Educação” que se articulam 
com a sociedade nos seus mais variados aspectos eco-
nômicos, sociais, políticos e culturais. 

A partir da linha de pesquisa – educação e história 
da educação –, o GEPHEIINSE abarca projetos de pes-
quisa que se subdividem em três eixos de investigação: 
“História e Memória das Instituições Escolares no Bra-
sil”; “História e Memória da Formação de Professores” 
e “História da Educação Pública e Intelectuais”. 

Assim, o instrumento de pesquisa que se desen-
volveu para esta pesquisa de doutoramento no atual 
Programa de Pós-graduação em Educação (PPE) da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), sob orien-
tação da Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Gomes Machado, 
faz parte da linha de investigação sobre “História da 
Educação Pública e Intelectuais”. 

À medida que o GEPHEIINSE abrange todos esses 
eixos de investigação em sua linha de pesquisa (educação 
e história da educação), o grupo, formado por docentes 
e alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPE), do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) e Programa de Iniciação Científica 
(PIC) da UEM, vem disseminando os resultados de suas 
pesquisas em eventos nacionais e internacionais, cons-
tituindo a sua produção em anais, livros, capítulos de 
livros, artigos em periódicos, teses, dissertações e mono-
grafias. Além disso, seus pesquisadores estão vincula-
dos ao grupo nacional de estudos e pesquisas “História, 
Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR)”, criado 
em 1986, certificado pela Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), contribuindo, portanto, para o 
aprimoramento do exercício da pesquisa acadêmica. 

Como integrantes do GEPHEIINSE, é comum, a 
todos os membros do grupo, o levantamento de fon-
tes para elaboração do plano de estudo concernente ao 
tema da pesquisa acadêmica. Nessa perspectiva, cabe 
aqui levantar uma questão proposital a esta parte do 
texto: Por que utilizar fontes históricas para discutir 
história da educação? Não obstante de uma resposta 
que traduza as dificuldades de reunir fontes impressas 
e arquivísticas, muitas vezes, lacunares e residuais na 
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pesquisa histórica, a interpretação das fontes só adquire 
“[...] o estatuto de fonte diante do historiador que, ao 
formular o seu problema de pesquisa, delimitará ele-
mentos a partir dos quais serão buscadas as respostas às 
questões levantadas”. (SAVIANI, 2013, p. 14).

Por essa razão, fontes são “[...] o ponto de apoio 
da construção historiográfica que é a reconstrução, no 
plano do conhecimento, do objeto histórico estudado” 
(SAVIANI, 2013, p. 13). São as fontes que indicam ao 
pesquisador o manuseio crítico no campo da historio-
grafia com relação à enunciação do aprofundamento de 
certas questões teórico-metodológicas, garantindo-lhe 
um novo olhar aos fatos e se tornando, pela sua prática 
e pela sua pesquisa, um historiador da educação. 

2. QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO 
INSTRUMENTO DE PESQUISA

Conforme a perspectiva descrita no campo da 
arquivologia, que consiste em “[...] conhecer as fontes, 
visualizar um documento do passado” (BACELLAR, 
2008, p. 24) na utilização dos procedimentos de identi-
ficação, localização, seleção e ordenação de referências 
de textos que auxiliam a compreensão do processo de 
construção do saber histórico, elaboramos um instru-
mento de pesquisa que destaca a comunidade acadê-
mica, como um guia de fontes, e os planos que retratam 
a proposta da reforma das línguas estrangeiras de Car-
neiro Leão. Assim, elaboramos o documento Bibliogra-
fia de e sobre Carneiro Leão: um instrumento de pesquisa 
(CHAGURI 2015), resultante da produção intelectual 
do educador brasileiro Carneiro Leão. Para o desenvol-
vimento desse documento foi necessário compreender 
os conceitos chaves que operamos para o exercício da 
pesquisa, conforme apresentados na figura a seguir:

Figura I: Conceitos chaves no instrumento de pesquisa

Fonte: O autor

Conceiturar a atuação dos intelectuais da educa-
ção, em particular, no âmbito nacional, é uma tarefa 
complexa e sempre desafiadora, pois há de considerar a 

cultura política que apresenta vários aspectos, já que ela 
“[...] não diz respeito, portanto, ao conjunto dos mem-
bros da sociedade, mas é antes constitutiva da identi-
dade de um grupo” (PÉCAUT, 1990, p. 17). 

A atividade intelectual ganha força em múltiplas 
áreas, tais como: na política, na educação, na militân-
cia social, no meio acadêmico, no campo social, den-
tre outros. Portanto, há de se mencionar que a cultura 
política apresenta múltiplos aspectos, relacionando-se 
com a posição social dos intelectuais, os critérios de 
classe ou de estratificação social. 

Contudo, ao considerar esses três aspectos, con-
vém salientar que eles não são suficientes para suscitar 
uma discussão das ações educacionais expressa pelo 
intelectual conforme a sua área de atuação, já que o 
intelectual, segundo corrobora Gramsci (1982), carac-
teriza-se por ser alguém que venha a desempenhar 
alguma função de organização para a sociedade, resul-
tante do movimento histórico das classes, operando 
para transformar a sociedade ou simplesmente para sua 
reprodução.

[...] De fato, a atividade intelectual deve ser 
diferenciada em graus, inclusive do ponto de 
vista intrínseco; estes graus, nos momentos de 
extrema oposição, dão lugar a uma verdadeira 
e real diferença qualitativa: no mais alto grau, 
devem ser colocados os criadores das várias 
ciências, da filosofia, da arte, etc.; no mais 
baixo, os “administradores” e divulgadores 
mais modestos da riqueza intelectual já exis-
tente, tradicional, acumulada? (GRAMSCI, 
1982, p. 11-12).

Nos termos gramscianos, há uma diferenciação 
“[...] entre intelectuais como categoria orgânica [...] e 
intelectuais como categoria tradicional” (GRAMSCI, 
1982, p. 13). O intelectual tradicional é caracterizado 
por sua atuação nos círculos de relações resultando de 
sua atividade intelectual. Em outras palavras, as dimen-
sões da atividade intelectual podem estar manifestas 
na organização de uma cultura, na disseminação do 
saber, na produção do conhecimento que gera o aper-
feiçoamento humano e na participação dos processos 
que sistematizam os diversos órgãos institucionais e no 
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movimento político e social. São essas atividades inte-
lectuais que proporcionam aos intelectuais tradicionais 
a divulgação de suas produções. 

O intelectual orgânico é representado pela for-
mação de uma inteligência que opera na conservação 
da realidade acionado aos processos revolucionários. 
Nesse sentido, num contexto gramsciano (GRAMSCI, 
1982), Carneiro Leão situa-se nas atividades de um 
intelectual orgânico de clase burguesa devido ao seu 
envolvimento político com os dilemas da sociedade, 
apresentando propostas que interferiram na realidade 
social entre o final século XIX e ao longo do século XX. 
A clareza que ele teve dos problemas sociais foi expressa 
não somente em seus postulados teóricos, mas também 
nas suas ações político-educacionais.  

Com relação ao estudo das línguas, há de consi-
derar o entendimento de educação das línguas estran-
geiras. Assim, compreende-se como um processo no 
qual a história não é capaz por si só de fundamentar 
a própria organização do ensino das línguas, pois ela 
precisa se organizar pela cronología. Ou seja, não é o 
tempo cronológico (histórico) que determina e orga-
niza as línguas estrangeiras, mas ela se organiza pela 
relação de sentidos expressa pela política. É nessa 
relação que a escolha dessa ou aquela língua ao ser 
usada como plano de estudo ganha sentido no qual 
“a palavra revela-se, no momento de sua expressão, 
como o produto da interação viva das forças sociais” 
(BAKHTIN, [1928]/2006, p. 67). 

Para o conceito de pesquisa histórica em educação, 
trata-se de um tipo de pesquisa científica que se fun-
damenta em depoimentos, consulta de fontes (jornais, 
revistas, publicações especializadas), documentos de 
arquivos públicos e/ou privados, bibliografia científica 
especializada, e também material fotográfico, garan-
tindo a qualidade do trabalho científico. Para o des-
envolvimento de pesquisa histórica, Saviani (2013, p. 
16) sinaliza que “[...] as fontes são o ponto de origem, a 
base e o ponto de apoio para a produção historiográfica 
que nos permite atingir o conhecimento histórico da 
educação.”

Quanto ao conceito de instrumento de pesquisa, 
cumpre-nos organizar a sua compreensão, conforme 
a perspectiva descrita no campo da arquivologia, que 

considera a sua elaboração como “[...] obras que se 
destinam a orientar os usuários nas diversas modalida-
des de abordagem a um acervo documental” (PORTO 
MIGUEIS, 1976, p. 7). Em outras palavras, trata-se de 
um procedimento teórico e metodológico, com base 
em conceitos da arquivologia que se relacionam à pes-
quisa histórica. 

Isso não significa que faremos uma interpre-
tação aleatória das fontes elencadas no instrumento de 
pesquisa mas, é de um propósito maior “[...] apreen-
der, condensar e, sem distorções, apresentar todas as 
possibilidades de uso e aplicação da documentação” 
(BELLOTTO, 1979, p. 137), a fim de que todas as fontes 
possam ser colocadas ao alcance do documento, ofere-
cendo “[...] ao consulente informações sobre os órgãos 
produtores de documentação, caracterizando, tam-
bém, a tipologia documental produzida e acumulada” 
(BACELLAR, 2008, p. 52) como forma de busca e aná-
lise durante a elaboração da pesquisa de doutoramento. 
Afinal, grande contribuição para pesquisa histórica em 
educação tem sido “[...] proveniente dos arquivos pri-
vados (pessoais ou familiares), [...] que contam, inclu-
sive, com instrumento de pesquisas disponíveis aos 
usuários” (NUNES; CARVALHO, 2005, p. 36).  

A riqueza do diálogo com o instrumento de pes-
quisa e a teoria é, sem dúvida, a possibilidade de alterar 
as representações que temos não só das fontes ordena-
das no documento, mas também da própria pesquisa 
histórica. Segundo propõe Bacellar (2008, p. 51), o uso 
de “[...] instrumentos de pesquisa são [...] fundamen-
tais à pesquisa, pois remetem o consulente, com maior 
ou menor precisão, às fontes disponíveis.” 

Por essa razão, o documento Bibliografia de e sobre 
Carneiro Leão: um instrumento de pesquisa (CHA-
GURI, 2015) permitiu à pesquisa doutoral priorizar os 
procedimentos de identificação, localização, seleção e 
ordenação das bibliografias de e sobre Carneiro Leão, 
no qual encontramos a discussão sobre a reforma das 
línguas estrangeiras. Isso é fundamental para a reno-
vação do “[...] processo de levantamento e organização 
das fontes e na sistematização e exposição das infor-
mações” (SAVIANI, 2013, p. 2) que compõem o con-
junto de documentos investigados em busca dos dados 
para operação da pesquisa. 
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Além disso, é pertinente ressaltar que o uso dos 
instrumentos de pesquisa para realização de pesquisa 
histórica não é um exercício novo no âmbito acadêmico 
na área da educação, pois outros pesquisadores já atuam 
com esse tipo de ferramenta, como é o caso do grupo de 
pesquisa “História do Ensino de Língua e Literatura no 
Brasil” (GPHELLB), coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria 
do Rosário Longo Mortatti, da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) campus de Marília. 

O grupo de pesquisa compartilha também de 
um método de investigação experienciado e 
continuamente posto a prova pelas investiga-
ções realizadas em nível de doutorado, mes-
trado, pós-doutorado e iniciação científica.  
Tal método envolve o enraizamento na explo-
ração das fontes empíricas, uma perspectiva 
teórica de análise do discurso – a configu-
ração textual –, e procedimentos de pesquisa 
histórica caracterizados pelo rigor e pelo 
aprofundamento [...] de fontes documentais 
e a elaboração de instrumentos de pesquisa/
fontes de pesquisa (SOUZA, 2015, p. 8-9).

Sem dúvida, o uso de instrumento de pesquisa 
contribui para a ampliação de um profícuo debate aca-
dêmico no campo dos estudos historiográficos da edu-
cação brasileira, possibilitando ao pesquisador o fácil 
acesso as fontes que estão organizadas no documento. 
Para a comunidade acadêmica, o instrumento de pes-
quisa serve como um guia de fontes que busca mapear 
as temáticas que vêm sendo desenvolvidas no cenário 
acadêmico brasileiro sobre as pesquisas de e sobre Car-
neiro Leão.  

3. INDICATIVOS DO INSTRUMENTO DE 
PESQUISA SOBRE CARNEIRO LEÃO NA 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

O instrumento de pesquisa que elaboramos foi 
organizado em duas seções: sendo a primeira biblio-
grafia de Carneiro Leão e a segunda bibliografia sobre 
Carneiro Leão. As referências das fontes localizadas 
foram elaboradas de acordo com a ABNT NBR 6023 

(ABNT NBR, 2002). Ao longo dos seus quase 80 anos 
de vida, constatamos que Carneiro Leão publicou 149 
referências de textos e obras como resultado de sua vida 
profissional. As publicações de suas produções foram 
organizadas em 27 seções. 

No período em que se compreendem o início e o 
fim das publicações de Carneiro Leão, que ocorreram 
entre os anos de 1909 e 1964, ele realizou inúmeras 
publicações resultantes de suas conferências, discursos 
e estudos que estão publicados em sua grande maio-
ria em seus livros. Suas publicações3 iniciaram-se, em 
1909, com a publicação do livro intitulado A Educação. 
Algumas de suas obras são encontradas publicadas no 
idioma nacional português e outras em inglês, francês e 
espanhol. O encerramento de sua produção bibliográ-
fica ocorre por volta de 1964, com diversas obras que 
se encontravam publicadas, no prelo, a publicar ou em 
preparação no ano de 1963 e 1964. 

Com a análise das referências localizadas e orde-
nadas no instrumento de pesquisa, constatamos que as 
principais referências que tratam da reforma do ensino 
de língua estrangeira no ensino secundário brasileiro 
empreendido por Carneiro Leão são cinco obras por ele 
escritas. No Quadro I, a seguir, apresentamos as obras 
que estão listadas em ordem cronológica de publicação, 
conforme sua ordenação no instrumento de pesquisa. 
Suas referências estão listadas no final do texto.

Quadro I: Obras relacionadas à educação das línguas 
estrangeiras de Carneiro Leão

Título da obra
Ano de 

publicação
a Organização da Educação 
em Pernambuco

1929

O Ensino das Línguas Vivas: uma experiência 
brasileira

1934a

O Ensino das Línguas Vivas: seu valor, sua orien-
tação científica

1935

Planejar e Agir 1942
O Sentido da Evolução Cultural 
do Brasil

1946

Fonte: O autor. 

Contudo, devido o recorte temporal aplicado para 
elaboração da tese de doutoramento, deu-se maior 
atenção às duas principais obras de Carneiro Leão 
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que discutem a reforma do ensino de línguas. A obra 
O Ensino das Línguas Vivas: uma experiência brasi-
leira (CARNEIRO LEÃO, 1934a) foi escrita em 1933 
e publicada em 1934. Já a obra O Ensino das Línguas 
Vivas: seu valor, sua orientação científica (CARNEIRO 
LEÃO, 1935) foi elaborada em 1934. Ela veio a público 
em 1935. Portanto, os anos que correspondem às ações 
da reforma empreendida por Carneiro Leão no ensino 
secundário foram entre 1930 a 1934. 

Os demais conjuntos de suas obras (CARNEIRO 
LEÃO, 1929; 1942; 1946) nos auxiliaram na constru-
ção de seu pensamento situado no amplo campo de 
debates educacionais travados no início do século XX. 
Entre as questões discutidas em seus escritos, estava o 
movimento da Escola Nova, que se unia ao projeto de 
modernização da sociedade, englobando, entre outros 
temas: a educação popular4; novos métodos5; conteúdos 
para as escolas; a formação de professores e as reformas 
estaduais de ensino.

A seção bibliografia sobre Carneiro Leão apresenta 
o total de 151 produções escritas sobre este educador e 
intelectual brasileiro, publicadas entre os anos de 1924 
até 2015, organizadas em 21 seções. O elevado número 
de textos que tratam da atuação de Carneiro Leão como 
educador, político e professor frente às ações educacio-
nais desenvolvidas ao longo de sua vida profissional 
revelam o interesse por parte dos pesquisadores em 
estudar as ações e o pensamento educacional desse 
intelectual e professor no cenário brasileiro.

As 151 produções sobre Carneiro Leão expressam 
as interpretações dos planos e metas do autor para a 
política e educação brasileira. Essas participações 
foram ordenadas em prefácio (versão em português, 
espanhol e francês), apresentação de livro (versão em 
espanhol), dissertações, teses, artigos em periódicos, 
artigos em periódicos em inglês, anais de eventos, capí-
tulo de livros, enciclopédias, verbetes, cartas, textos 
sem autoria, advertência, livros, inventário, saudação, 
site, monografia e resenha de livro.

Um aspecto importante a mencionar são as fontes 
já reunidas no instrumento de pesquisa. Uma das difi-
culdades encontradas para a identificação, localização, 
seleção e ordenação das bibliografias de Carneiro Leão 
na indicação das seções no instrumento de pesquisa 

incidiu-se em dois fatores: o desconhecimento dos 
acervos que há nos arquivos das bibliotecas e a ausência 
de uma organização nos acervos que são abertos para 
a pesquisa. 

À medida que o pesquisador ressignifica suas 
questões a partir das compreensões formuladas frente 
ao instrumento de pesquisa, as fontes por ora delinea-
das no documento podem constituir-se em um pro-
blema para ele. No caso particular dessa pesquisa, foi 
a ordenação de um dos livros de Carneiro Leão que 
trata expressivamente acerca da reforma das línguas 
estrangeiras. 

A obra – As Línguas Vivas e uma Experiência Bra-
sileira. Rio de Janeiro: Serviço de Publicação do Ins-
tituto de Pesquisa, 1934 – apresenta uma alternância 
quanto ao seu título, descoberto pelo pesquisador ao 
ser realizada a conferência das publicações já ordena-
das no instrumento de pesquisa. Apesar de a obra apa-
recer ordenada em diversos livros de Carneiro Leão 
com o título supramencionado, esta publicação trata-
-se, sem dúvidas, da obra – O Ensino das Línguas Vivas: 
uma experiência brasileira (CARNEIRO LEÃO, 1934a) 
–, que não foi catalogada nos índices de publicações 
de Carneiro Leão. É desconhecida a razão da troca 
do título do livro. Contudo, o ano de publicação, bem 
como o serviço de edição, é idêntico entre elas. 

Figura II: A obra Ensino das línguas vivas: uma experiência 
brasileira publicada em português.
Fonte: Acervo da Biblioteca da UFRJ
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Figura III  : A obra L’enseignement des langues vivantes: une 
expérience bresilienne publicada em francês.
Fonte: Acervo da Biblioteca da UFRJ

Além disso, na versão francesa, a obra apresenta as 
mesmas informações acerca do ano de publicação no 
qual foi publicada sob o título L’enseignement des lan-
gues vivantes: une expérience bresilienne (CARNEIRO 
LEÃO, 1934b), correspondendo, portanto, ao título que 
encontramos durante a seleção e ordenação da obra em 
português – O Ensino das Línguas Vivas: uma experiên-
cia brasileira (CARNEIRO LEÃO, 1934a). 

Para exatidão dos fatos, consultamos, portanto, 
essa nova informação que surgiu com o instrumento 
de pesquisa na biblioteca da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Reco-
rremos à biblioteca da UFRJ pelo fato de haver uma 
obra registrada no sistema Minerva que compõe a con-
sulta do banco de dados aos usuários da biblioteca e ao 
público em geral sob o título - O Ensino das Línguas 
Vivas: uma experiência brasileira - (CARNEIRO LEÃO, 
1934a). As palavras da bibliotecária Bruna Cajé, da 
UFRJ, com registro no Conselho Regional de Bibliote-
conomia (nº CRB-6203), permite-nos fundamentar tal 
asserção que estamos apresentando. 

Fizemos pesquisa em várias bibliotecas 
(Biblioteca Nacional, USP, UNICAMP etc.), 
em nenhuma delas aparece o título “Línguas 
vivas e uma experiência brasileira”, somente 
“O ensino das línguas vivas: uma experiência 

brasileira” e a tradução para o francês “L’en-
seignement des langues vivantes: une expé-
rience bresilienne”. Concluímos que o título 
correto é “O ensino das vivas: uma experiên-
cia brasileira” e que “Línguas vivas e uma 
experiência brasileira” não existe ou pode 
ser um erro na escrita, uma vez que não foi 
encontrado em nenhuma biblioteca e a data 
de publicação coincide (CAJÉ, mensagem 
pessoal, 26 mar. 2015). 

Por essa e outras razões, as questões que surgem no 
decorrer do levantamento das fontes podem implicar 
necessariamente novas práticas de arranjos documen-
tais e em descobertas para esclarecimento correto para 
seu uso com pesquisas históricas em educação. Neste 
caso, descobriu-se uma obra de Carneiro Leão que até 
então não havia sido suscitada pelos pesquisadores que 
estudaram ou estudam esse intelectual brasileiro. 

4. AS CONTRIBUIÇÕES DO INSTRUMENTO 
DE PESQUISA NAS AÇÕES DE CARNEIRO 
LEÃO NA REFORMA DO ENSINO DE LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS NO PLANO SECUNDÁRIO.

  
Após a Revolução de 30, o Brasil iniciou a sua 

projeção rumo ao processo de industrialização e urba-
nização. Em 1933, a produção industrial demonstrou 
ser superior ao valor da produção agrícola. As pessoas 
escolhiam cidades como Rio de Janeiro e São Paulo 
para habitar devido ao avanço da industrialização nes-
tes grandes centros urbanos. Com isso, o Rio de Janeiro 
e São Paulo já ultrapassavam a estimativa de um milhão 
de pessoas em plena década de 1930 (MARTINS, 1983; 
ABREU, 2007). Na Europa, o capital se expandia em 
busca de novos mercados, invadindo todo o mundo e 
necessitando criar vínculos em todos os lugares para o 
desenvolvimento ordeiro de um intercâmbio universal. 

Para que fosse possível a expansão do ensino no 
país, eram necessárias a organização e a difusão da 
escola pública primária e a instrução popular. Propa-
gando essas ideias, Carneiro Leão, então, iniciou uma 
campanha em prol da educação popular (educação 
primária, comum, voltada a toda a população, de res-
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ponsabilidade do governo), com o intuito de difundir a 
escola pública6. Só assim é que, após os primeiros dois 
anos da década de 1930, haveria, então, a possibilidade 
da difusão de uma reforma no ensino secundário – a 
reforma Francisco Campos. Foi por meio dessa reforma 
que o sistema educacional no país se renovou, dando 
margem para se reconfigurar o currículo e, portanto, 
atender às demandas vigentes do país.

Pelas transformações ocorridas no terreno econô-
mico, a educação ganhou força e, portanto, acabou-se 
criando a necessidade de se ofertar um ensino vol-
tado para a educação da população, a fim de atender à 
demanda do novo processo econômico do país. Nesse 
sentido, a educação começou a ser regida conforme 
essa nova ordem econômica nacional vigente, levando 
os homens a tornarem-se cidadãos produtivos, de 
modo que eles construíssem a nacionalidade do país, 
passando a estar no mesmo nível de capacitação dos 
imigrantes que chegavam ao Brasil. 

Para que a reforma acontecesse com as 
línguas estrangeiras, era necessária a presença 
de um intelectual viabilizador para as mudanças 
em sua metodologia e conteúdo, ou seja, no 
currículo. Assim, a grande figura em destaque 
foi Carneiro Leão (1887-1966), professor-
chefe de Francês do D. Pedro II e introdutor do 
método direto no ensino secundário brasileiro. 
Ele considerava o método direto como inovador 
por proporcionar ao estudante das línguas 
estrangeiras uma formação que atendesse aos 
anseios da nova ordem mundial. Para tanto, 
Carneiro Leão recorreu as mais atualizadas e 
avançadas literaturas da época, para retratar ao 
professor brasileiro, a autenticidade do método. 

Não conhecendo de visu a maioria dos siste-
mas de educação aqui descritos, teve o autor 
necessidade de recorrer às obras mais auto-
rizadas na matéria. Entre essas salientam-se, 
pelo enorme serviço prestado à elaboração de 
varios capítulos: “Modern foreign languages 

in France and Germany” de Mac Murray. Max 
Mueller e Thomas Alexander; “The Reform of 
Secondary Education in France” de I. L. Kan-
del, e os “Education Year Books” do Teacher 
College da Universidade de Columbia (CAR-
NEIRO LEÃO, 1935, p. 20). 

Carneiro Leão viu a possibilidade de se reformar 
o ensino das línguas estrangeiras no país, ao passo que 
essa disciplina do currículo secundário estivesse em 
consonância com as atuais necessidades da nação brasi-
leira na década de 1930. Para isso, ele desenvolveu uma 
série de ações para reformar o ensino das línguas no 
ensino secundário. No Quadro II sintetizamos as ações. 

Quadro II: Ações empreendidas por Carneiro Leão na 
Reforma das Línguas Estrangeiras (1930-1934)
1. carga horária adotada ao estudo das línguas estrangeiras

2. formação de novas turmas a fim de diminuir a quantidade de 
alunos em sala por disciplina (francês, inglês e alemão) para o 
professor auxiliar ter melhor controle do ensino
3. contratação de novos professores para ministrarem as disci-
plinas de línguas estrangeiras;
4. clube de conversação para prática da oralidade
5. troca de correspondência das turmas de francês com os estu-
dantes do ensino secundário da França;
6. uso do laboratório de línguas;
7. uso de disco e rádio nas aulas de línguas estrangeiras;
8. elaboração de um material didático que atendesse aos pro-
pósitos do novo ensino;
9. a implantação do método direto (novo método) que acabou 
por oferecer ao currículo secundário do país, o estudo das lín-
guas estrangeiras (francês, inglês e alemão) por um processo 
mais prático e dinâmico no qual a língua é vista como viva e 
real, priorizando o trabalho com vocabulário e questões do dia 
a dia do aluno no desenvolvimento da educação linguística dos 
estudantes.

Fonte: O autor.

Essas medidas acabam por configurar a reforma 
das línguas estrangeiras no currículo do D. Pedro II e 
das escolas que estavam equiparadas ao seu modelo de 
ensino no plano secundário. As ações, portanto, des-
envolvidas por Carneiro Leão ao longo da reforma, 
revelam um ensino de línguas de caráter mais prático, 
ou seja, utilitário, buscando direcionar a formação do 
homem para atender as exigências de produção do 
comércio e da indústria. Diante da industrialização e 
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urbanização na cidade, a necessidade de inserção do 
homem nas atividades de modo de produção, eram os 
princípios que regiam a ordem mundial que o Brasil 
vivia no período7 em que ocorreu a reforma do ensino 
das línguas no ensino secundário. 

A educação do novo homem, ao longo da década de 
1930, deveria ser completa, pois a nova ordem social do 
país exigia um homem pronto para atender o desenvol-
vimento da indústria e do comércio, estando, portanto, 
apto a se relacionar com homens de outros costumes, 
crenças e valores. Desse modo, para uma educação que 
atendesse os ditames dessa nova ordem para os estudos 
das línguas, haver-se-ia que se opor ao ensino baseado 
na memorização de regras gramaticais e na infinidade de 
palavras a ser decoradas e descontextualizadas na aqui-
sição da nova língua. Essa forte oposição, que Carneiro 
Leão acreditava ser o divisor de águas para reforma das 
línguas estrangeiras no ensino secundário, está, por-
tanto, ancorada no pensamento pedagógico lockeano 
do filósofo e educador John Locke. 

Para Locke (1889), todo saber provém da percep-
ção dos sentidos e da experimentação, o que vale dizer: 
da percepção da inteligência. Locke entendia que ensi-
nar uma língua ao estudante é transmitir a noção de 
seu uso prático, cuja formação se “[...] segue pelo uso 
popular de palavras8” (LOCKE, 1889, p. 115 – minha 
tradução) e não de regras artificiais.

O método (método direto) proposto por Carneiro 
Leão para reformar o ensino das línguas estrangeiras 
no ensino secundário buscou superar o modelo de uma 
escola tradicional que enfatizava um ensino de forma 
livresca, isto é, recorrente a técnicas de memorização 
e conceitos, sem qualquer preocupação com relação 
à funcionalidade das atividades desenvolvidas para o 
estudo das línguas ao longo das aulas.   

Isso possibilitou ao plano do curso das línguas 
estrangeiras no secundário um novo ritmo ao estudo 
delas, levando o homem para o desenvolvimento social 
por meio de sua inserção no modo de produção no país. 
Dessa forma, a mudança realizada no interior da meto-
dologia do ensino das línguas estrangeiras para o método 
direto no Colégio D. Pedro II e demais estabelecimentos 
de ensino refletiram as contradições entre o clássico e o 
moderno, inaugurando, então, um ensino contundente-

mente prático, isto é, útil, sem desvincular o caráter de 
promotor das humanidades que destinavam integrar o 
homem com a globalização das relações sociais, e pro-
movendo, portanto, o desenvolvimento da sociedade. 

A concepção de educação em Carneiro Leão con-
sidera e compreende a sociedade como um todo har-
mônico. Em sua obra “Os Deveres das Novas Gerações 
Brasileiras”, Carneiro Leão (1923) vê o homem a par-
tir de duas formas: a primeira no estabelecimento do 
bem-estar coletivo e a segunda no desenvolvimento 
social. Para o autor, era necessário o equilíbrio como 
fator social à sociedade de seu tempo com o intuito de 
desenvolver a cultura de forma universal. Os trabalhos 
de Lima (2010), Schelbauer e Machado (2013), Silva 
(2006) denotam essa característica educacional de Car-
neiro Leão. 

Além disso, com o desenvolvimento da cul-
tura, seria possível propagar, por meio de eventos, da 
imprensa, de debates, conferências, seminários e den-
tre outros, as experiências que faltavam aos indivíduos 
(sendo tal experiência a cultura). Contudo, segundo 
Azevedo (1971), o acesso à cultura não era uma reali-
dade da sociedade brasileira no século XX. Além disso, 
tendo a cultura como um dos quesitos essenciais para 
o desenvolvimento do país (CARNEIRO LEÃO, 1917), 
o Brasil necessitava dinamizar novas estratégias para se 
ter o “progresso” tão esperado e sonhado, como acredi-
tava Carneiro Leão. 

A natureza de estudos práticos é um caráter em 
todos os seus trabalhos. Neste sentido, sua preocupa-
ção com as línguas estrangeiras torna-se compreensível 
devido à industrialização e o urbanismo que ganhavam 
notoriedade no país. Ao lado dos países europeus e dos 
EUA, no século XX, o Brasil procurava reformular a 
sua concepção de educação com o intuito de preparar 
o novo homem para desempenhar as atividades produ-
tivas. Não se buscava mais limitar esse novo homem a 
uma cultura literária, mas, sobretudo, ao trabalho. Na 
obra “O Brasil e a educação popular”, Carneiro Leão 
enfatizava a necessidade de valorização do trabalho 
para o novo homem.

Se, no nosso território, a cultura do solo feita 
pelo escravo, até há pouco, não teve depois 
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nem mais os braços que se libertavam e toma-
vam ojeriza pela antiga profissão nem os dos 
homens livres que dificilmente se prestavam 
a substituir o escravo! A crise era fatal. Para 
saná-la fora preciso o tempo e a educação 
prática e utilitária que faz a glória dos povos 
modernos (CARNEIRO LEÃO, 1917, p. 23). 

Um plano de estudo que atendesse as necessidades 
de uma educação intelectual, moral, cívica, higiênica, 
além da educação física que preparasse o homem bra-
sileiro para a cidadania e uma vida útil e produtiva, ao 
lado de uma educação linguística que proporcionasse o 
estudo de idiomas estrangeiros, com um método novo 
e moderno capaz de levar o estudante brasileiro ao 
domínio do “[...] falar e a escrever, fornecendo cultura” 
(CARNEIRO LEÃO, 1935, p. 18), era a questão de edu-
cação utilitária de Carneiro Leão para o cenário educa-
cional do país, sem desvincular o caráter de promotor 
das humanidades que buscava integrar o homem com a 
globalização das relações sociais. 

Em 1909, ele publicou a obra “Educação” (CAR-
NEIRO LEÃO, 1909), resultado de uma conferência 
proferida durante o Primeiro Congresso Brasileiro de 
Estudantes, na Faculdade de Direito em Recife. Neste 
livro, sem dúvida, encontra-se a sua preocupação 
acerca do desenvolvimento da sociedade, pois no curso 
de Direito, frequentemente, o assunto suscitava gran-
des discussões sobre a criminalidade9, fator resultante 
da falta de um desenvolvimento social e de bem-estar 
coletivo à sociedade brasileira no século XX.  

Portanto, direcionado por esse caráter utilitário, 
sem desvincular o caráter de promotor das humanida-
des, a educação em Carneiro Leão deveria atender às 
exigências de uma nova sociedade industrial e urbana. 
A educação corrigiria distorções sociais da época, “[...] 
neutralizando a carga nociva e vergonhosa advinda de 
nossas raízes étnicas” (ARAÚJO, 2002, p. 119). Só uma 
educação com natureza prática e útil aos propósitos da 
época poderia mudar o rumo do país.

CONCLUSÃO

As referências resultantes do documento Bibliogra-
fia de e sobre Carneiro Leão: um instrumento de pesquisa 

(CHAGURI, 2015), possibilitou ao pesquisador no exer-
cício da pesquisa compreender que as novas gerações, 
para Carneiro Leão, necessitavam de uma educação útil 
e prática, que desenvolvesse a iniciativa, a capacidade 
técnica em função da inserção do homem no modo de 
produção que operava a política e economia no país. 

Diante da ordem política e econômica do país nos 
anos de 1930 a 1934, Carneiro Leão buscou equilibrar 
o humanismo e a ciência com o propósito de formar 
o estudante para atender às necessidades dos investi-
mentos de industrialização no país, prevalecendo nesse 
equilíbrio a ciência, segundo a qual todo saber deve 
prover da percepção dos sentidos e da experimentação, 
perpassando a inteligência para aquisição do conhe-
cimento das línguas estrangeiras e, sem dúvida, das 
demais disciplinas, quando necessário. 

Ele, portanto, foi favorável a uma reforma no ensino 
das línguas estrangeiras que contemplasse um estudo de 
forma ativa, viva e dinâmica, a fim de possibilitar o enga-
jamento no ideário de uma escola ativa. Desse modo, ele 
procurou implantar um novo método (método direto) 
cujo objetivo foi superar o modelo de uma escola tradi-
cional que enfatizava um ensino de forma livresco. 

Desse modo, Carneiro Leão inaugurou uma nova 
identidade ao estudo das línguas, garantindo um ensino 
contundentemente prático, isto é, útil, sem desvincular 
o caráter de promotor das humanidades aos homens 
que necessitavam de uma formação para os meios de 
produção do comércio e da indústria no país. Neste 
enfoque, suas ações na reforma das línguas estrangei-
ras estavam intermediadas pelo pensamento do filósofo 
inglês John Locke do século XVII, no qual adotava um 
ensino contundentemente prático, isto é, utilitário. 

Suas ações com a reforma, décadas mais tarde, 
proporcionaram a oferta obrigatória das línguas estran-
geiras como componente curricular no sistema escolar 
brasileiro, legitimado pela lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 (LDB). Mais tarde, em 1998, o Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) publica os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN, permitindo que a LDB 
de 1996 fosse certificada por um documento que legi-
timassem os princípios teórico-metodológicos para o 
ensino das línguas estrangeiras, proporcionando, então, 
ao estudante, a integração com o mundo globalizado. 
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NOTAS

1  Para melhor compreensão ao leitor, consideramos como exemplo o 
VIII Congresso Brasileiro de História da Educação. O evento apresen-
tou dez eixos temáticos que expressam diretamente estudos na área da 
história da educação. São eles: (1) estado e políticas educacionais na 
história da educação brasileira; (2) etnias e movimentos sociais na his-
tória da educação; (3) fontes e métodos em história da educação; (4) 
história da educação das crianças, jovens e adultos no Brasil; (5) his-
tória da profissão docente; (6) história das culturas e disciplinas esco-
lares; (7) história das instituições e práticas educativas; (8) impressos, 
intelectuais e história da educação; (9) o ensino de história da edu-
cação e (10) patrimônio educativo e cultura material escolar (CBHE, 
2015).

2 O grupo de pesquisa está cadastrado no diretório dos grupos de pes-
quisa do Brasil da CNPq e certificado pela UEM. As informações sobre 
o grupo de pesquisa encontram-se disponível on-line em: <http://dgp.
cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7608843060183888#repercussao> e no 
blog do Grupo em: <http://gepheinse.blogspot.com.br>.

3 Um aspecto importante a mencionar são as reedições de suas publi-
cações. O total das referências de texto de Carneiro Leão apresentado 
no instrumento de pesquisa inclui as reedições de um mesmo livro, 
contabilizando, então, o número total das bibliografias. 

4  Carneiro Leão foi um educador que se envolveu na campanha pela 
educação popular. O termo educação popular utilizado por ele pre-
cisa ser entendido no contexto no qual se colocava. Saviani (2004) ao 
conceituar o significado de educação popular, afirma que, no início 
do século XX, tal termo se referia à educação primária, a educação 
comum destinada a toda população e que deveria ser organizada 
pelo governo. Atualmente, o termo educação popular corresponde à 
educação pública, universal, obrigatória e laica. Há uma dissertação 
ordenada no documento que elaboramos no qual foi desenvolvida 
por Silva (2006 – ver referências). A pesquisadora discutiu com ampla 
propriedade a proposta de organização da educação popular no início 
do século XX no Brasil.

5 Nesta temática está a discussão da implantação de um novo método 
de ensino para o estudo das línguas estrangeiras no ensino secundá-
rio, debatido na tese de doutoramento de Chaguri (2017), sob orienta-
ção da Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Gomes Machado. 

6 Quanto a essa temática, sugere-se a consulta ao texto de Silva e 
Machado (2004). 

7 Referimo-nos ao ano de 1930 a 1934.
8 […] follow the popular use of these words. (LOCKE, 1889, p. 115).
9 Sobre essa questão, sugerimos à consulta ao livro “Problemas de Edu-

cação” (CARNEIRO LEÃO, 1919).
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RESUMO

O método direto para o ensino das línguas vivas teve origem no final do século XIX, 
a partir do desenvolvimento dos estudos da nova ciência fonética, que culminaram 
na criação do Alfabeto Fonético Internacional, bem como através de experiências 
de professores que utilizavam uma abordagem mais natural de ensino baseada na 
conversação. Oficialmente, no Brasil, o método direto só chegou no ano de 1931, 
junto com a reforma educacional proposta pelo ministro Francisco Campos. Tendo 
em vista que as diretrizes do método direto são bem distintas das do método em 
vigor até então, o da gramática e tradução, é objetivo desse artigo analisar a consti-
tuição de um livro didático quanto à sua conformidade com o novo método pres-
crito na legislação. Através da análise do livro escolhido, “An English Method”, de 
1939, pode-se perceber que a obra, embora não seja completamente escrita nos 
moldes do método direto, traz para a sala de aula elementos desse método como o 
trabalho com a oralidade e os símbolos fonéticos.
Palavras-chave: Método direto. Reforma Francisco Campos. livro didático.
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THE DIRECT METHOD FOR THE TEACHING OF ENGLISH IN BRAZIL: AN ENGLISH METHOD (1939)

ABSTRACT
The direct method for the teaching of living languages originated in the late nineteenth century with the development of studies of the 
new science: phonetic, which culminated in the creation of the International Phonetic Alphabet (IPA), as well as through experiences 
of teachers using a more natural approach based on conversation. Officially, in Brazil, the direct method only arrived in 1931, along 
with the educational reform proposed by the Minister Francisco Campos. Considering that the directives of the direct method are very 
different from those of the method prior to it, the grammar-translation method, the aim of this article is to analyze the constitution of 
a course book as to its conformity with the new method defined in the legislation. By analyzing the book called “An English Method” 
published in 1939, it was possible to notice that, although it was not completely written according to the direct method, it brings to the 
classroom elements of this method such as the work with orality and the phonetic symbols.
Keywords: Direct method, Francisco Campos Reform, course book.

EL MÉTODO DIRECTO PARA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS EN BRASIL: AN ENGLISH METHOD (1939)

RESUMEN
El método directo para la enseñanza de las lenguas vivas tuvo su origen a finales del siglo XIX, a partir del desarrollo de los estudios 
de la nueva ciencia fonética, que culminaron en la creación del Alfabeto Fonético Internacional, así como a través de experiencias de 
profesores que utilizaban un enfoque más natural de enseñanza basada en la conversación. Oficialmente, en Brasil, el método directo 
sólo llegó en el año 1931, junto con la reforma educativa propuesta por el ministro Francisco Campos. En vista de que las directrices 
del método directo son muy distintas de las del método en vigor hasta entonces, el de la gramática y la traducción, es objetivo de este 
artículo analizar la constitución de un libro didáctico en cuanto a su conformidad con el nuevo método prescrito en la legislación. A 
través del análisis del libro escogido, An English Method, de 1939, se puede percibir que la obra, aunque no sea completamente escrita 
en los moldes del método directo, trae para el aula elementos de ese método como el trabajo con la oralidad y los símbolos fonéticos.
Palabras clave: Método directo, Reforma Francisco Campos, libro de texto.

LA MÉTHODE DIRECTE POUR L’ENSEIGNEMENT D’ANGLAIS AU BRÉSIL: AN ENGLISH METHOD (1939)

RÉSUMÉ
La méthode directe pour l’enseignement des langues vivantes est née au fin du XIXème siécle, à partir du dévelopement des études de 
la nouvelle science phonétique, qui ont culminé dans la création de l’Alphabet Phonétique International et à travers des expériences des 
professeurs qui utilisaient une approche plus naturelle de l’enseignement basée sur la conversation. Officiellement ,  la méthode directe 
est arrivée au Brésil pendant l’année 1931, avec la réforme éducationnelle proposée pour le ministre Francisco Campos.En considérant 
que les directrices de la méthode directe sont très différentes des directrices de la méthode en vigueur : grammaire et traduction. L’ob-
jectif de cet article est analyser la constitution d’un livre ditactique par rapport à sa conformité avec la nouvelle méthode prescrite dans 
la législation.Á travers l’analyse du livre choisi, An English Method , de 1939, on peut percevoir que l’œuvre, bien qu’elle ne soit pas com-
plétement écrite dans les moules de la méthode directe , elle apporte à la salle de classe des éléments de cette méthode comme le travail 
avec l’oralité et les symboles phonétiques.
Mots-Clés: Méthode directe; Réforme Francisco Campos; Livre didactique.
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Os métodos e abordagens para o ensino de línguas 
estrangeiras, em especial o inglês, não permanecem 
imutáveis e alheios às transformações sociais e da ciên-
cia. Assim, a história do ensino de inglês compreende 
uma gama de métodos e abordagens que o mundo viu 
surgir, em geral como forma de compensar as falhas da 
forma de ensino anterior, e decair ou adaptar os seus 
preceitos. Historicamente, como apontam Howatt e 
Widdowson (2009), o método da gramática e tradu-
ção, também conhecido como método clássico, por 
ter servido para o ensino de línguas como o latim e o 
grego, foi o de eleição por muito tempo, mesmo que 
essa nomenclatura só venha a ser definida no final do 
século XVIII. É interessante apontar que o desenvolvi-
mento de um método não inviabiliza o outro e a forma 
de trabalho baseada no estudo das regras da gramática 
e da tradução ainda pode ser encontrada nos dias de 
hoje atendendo a demandas específicas de leitura.

Com um nome autoexplicativo, assim como outros 
métodos mais recentes de ensino de línguas estrangei-
ras, a saber método áudio-lingual e abordagem comuni-
cativa, por exemplo, o método da gramática e tradução, 
em inglês grammar-translation, primava pelo desenvol-
vimento dos conhecimentos relacionados à tradução 
e à gramática. Para Larsen-Freeman (2011), o método 
da gramática e tradução era utilizado para possibilitar 
aos alunos a leitura e consequente tradução de textos da 
literatura clássica, uma vez que a linguagem literária era 
considerada mais importante do que a  oral. De acordo 
com essa autora, acreditava-se que esse tipo de ensino 
era capaz de possibilitar o crescimento intelectual dos 
discentes e, para que esse objetivo fosse alcançado, os 
alunos precisariam aprender as regras gramaticais, que 
aconteciam de forma dedutiva, bem como memorizar 
palavras relacionadas ao texto. As habilidades orais 
recebiam muito menos atenção por parte do professor, 
e a pronúncia, pouquíssima ou nenhuma. Para Larsen-
-Freeman (2011), o objetivo principal do aprendizado 
de línguas desse método é a preparação dos alunos para 
a leitura na língua alvo, o que justifica a importância do 
estudo de regras gramaticais e do léxico.

Celce-Murcia (2001) listou, em sua obra, alguns 
conceitos acerca do método da gramática e tradução. 
Destes, destacam-se os seguintes: as instruções eram 

dadas na língua materna, havia pouco uso da língua 
estrangeira para a comunicação, o foco estava nos exer-
cícios gramaticais e textos difíceis eram lidos desde 
o início. Além disso, a construção de listas de pala-
vras provenientes do texto, mas elencadas de maneira 
descontextualizada, junto às suas versões na língua 
materna do aluno fazem parte das práticas definidas 
por esse método.

No final do século XIX, por volta da década de 
1880, o método da gramática e tradução foi questio-
nado, em virtude dos estudos da nova ciência denomi-
nada fonética, que tiveram o seu boom com a formação 
da Associação Fonética Internacional, e dos importan-
tes trabalhos publicados em formato de panfletos por 
teóricos como Wilhelm Viëtor, Paul Passy, Otto Jes-
persen e Henry Sweet. Esse cenário criou terreno fér-
til para um acontecimento único na história do ensino 
das línguas: o Movimento da Reforma, como apontam 
Howatt e Widdowson (2009). Com a duração de apro-
ximadamente vinte anos, esse importante movimento 
aconteceu de forma interdisciplinar, em um momento 
em que o interesse dos estudiosos da fonética tornou-se 
igual ao interesse dos professores por essa nova ciência 
que estava avançando rapidamente. A base da Reforma 
estava formada por uma tríade, a saber, a primazia da 
fala, a centralização dos textos conectados, em detri-
mento do uso de frases isoladas, e a prioridade máxima 
dada às habilidades orais em sala de aula. Esses elemen-
tos são diretamente contrários ao método em voga na 
época, o da gramática e tradução. 

Paralelamente ao movimento da Reforma, nas 
décadas finais do século XIX, outros esforços para a cria-
ção do método direto valem a pena ser citados, como 
o caso de Gouin, Sauveur e Berlitz. François Gouin, em 
seu livro The art of learning and studying foreign langua-
ges, datado de 1880, narra sua própria jornada em busca 
do domínio do idioma alemão nos moldes do método 
da gramática e tradução, o que culminou em fracasso. 
Com o intuito de aprender o idioma da Alemanha, 
Gouin se mudou para Hamburgo e lá permaneceu por 
um ano. Embora em território alemão, Gouin não ten-
tou se comunicar com nativos, pois julgava necessário 
decorar, antes, a gramática da língua e memorizar 248 
verbos irregulares, atividade concluída em 10 dias, e cuja 
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efetividade seria comprovada através da aprovação em 
um teste a que deveria se submeter em uma universi-
dade da cidade, o que não ocorreu. O esperado sucesso 
virou fracasso, nas palavras do autor: “Eu não entendi 
uma única palavra, nem uma única palavra!”1 (GOUIN 
apud BROWN, 2001, p. 20). Após infrutíferas tentativas 
que incluíram o estudo de todas as palavras do dicioná-
rio alemão e das raízes do alemão, Gouin não conseguiu 
sequer assistir a uma palestra em uma universidade 
alemã. Desacreditado da possibilidade de aprender uma 
língua através dessas técnicas, Gouin retornou à França e 
descobriu que o seu sobrinho de três anos havia passado 
por uma importante fase de aquisição de línguas, saindo 
da posição de falar nada para a de um tagarela em fran-
cês. Diante desse fato, Gouin deduziu que o segredo para 
se aprender um idioma estava nas crianças e, após sua 
constatação, passou a observar outras crianças, inclusive 
seu sobrinho, chegando a concluir que “A aprendizagem 
de línguas é principalmente uma questão de transformar 
percepções em concepções. As crianças usam a lingua-
gem para representar suas concepções. A linguagem 
é um meio de pensar, de representar o mundo para si 
mesmo” (GOUIN apud BROWN, 2001, p. 20).2 Assim 
nasceu o Series Method, cujas bases são muito semelhan-
tes às do método direto, uma vez que os alunos deveriam 
aprender sem tradução e sem regras ou explicações gra-
maticais, através de uma série de frases fáceis de serem 
compreendidas. O caso de fracasso de Gouin foi muito 
significativo para o fortalecimento do método natural, 
tendo sido também descrito por Schmidt (1935), em sua 
obra O Ensino Científico das Línguas Modernas.

Segundo Brown (2001), de forma bem semelhante 
ao método proposto por Gouin, no método direto, o 
ensino da segunda língua deveria acontecer de forma 
parecida com a da primeira, através de muitas intera-
ções que privilegiassem a produção oral, com ênfase no 
uso cotidiano do idioma, nada de tradução, primando 
pelo uso da língua estrangeira desde o primeiro dia. O 
estudo gramatical, quando necessário, deveria ser feito 
de forma indutiva, com exercícios de progressão grada-
tiva, e busca pela pronúncia correta.

Além de Gouin, alguns professores estabeleceram 
escolas de línguas e difundiram a metodologia presente 
no método direto, a exemplo de Gottlieb Heness, Lam-

bert Sauveur e Maxmilian D. Berlitz, todos imigrantes 
nos Estados Unidos e responsáveis por proporcionar 
um ensino de línguas vivas nos parâmetros do método 
natural, agora conhecido como método direto. Sauveur, 
por exemplo, de acordo com Sanchez (1997), valorizava 
a oralidade de tal forma, que chegava a proibir o uso de 
livros em sala antes de uma exposição prévia e intensa 
à língua oral, por um período de um mês. Bertlitz com-
partilhava do mesmo pensamento, chegando a afirmar 
que as explicações gramaticais só deveriam ser dadas 
aos alunos, depois que estes comprovassem ter um 
domínio mínimo do idioma.

Embora o método direto tenha surgido no final 
do século XIX, foi apenas na década de 30 do século 
seguinte que ele oficialmente aportou em terras bra-
sileiras, fruto da reforma educacional proposta pelo 
primeiro ministro do recém-criado Ministério dos 
Negócios da Educação e Saúde Pública, Francisco 
Campos.

O ano de 1930 no Brasil é um grande marco na his-
tória política brasileira, com grandes desdobramentos 
nas mais diversas áreas, como a educação. De acordo 
com Fausto (2012), um ano antes, em 1929, explodiu 
uma crise que colocou o mundo em instabilidade e afe-
tou as oligarquias cafeeiras brasileiras. O presidente da 
república na época, Washington Luís, paulista, deveria 
ser sucedido por um mineiro, como era de costume a 
alternância de poder no maior cargo do país. Entretanto, 
o então presidente resolveu lançar a candidatura de outro 
paulista, Júlio Prestes. O descontentamento dos políticos 
mineiros os levou a se unirem com outro estado que des-
pontava politicamente, o Rio Grande do Sul, e ambos 
fecharam na candidatura de Getúlio Vargas para pre-
sidente, com João Pessoa, sobrinho de Epitácio Pessoa, 
presidente da Paraíba, como vice. Essa chapa saiu com 
o nome de Aliança Liberal, que expressava os interesses 
das classes dominantes regionais, não dos grupos cafeei-
ros. Mesmo saindo vitorioso nas urnas, em 1º de março 
de 1930, Júlio Prestes não assumiu a presidência da repú-
blica, pois o movimento denominado Revolução de 30, 
o impediu. O candidato derrotado tomou posse no dia 
3 de novembro, marcando o fim da Primeira República 
e iniciando a Era Vargas no país, marcada por medidas 
centralizadoras, tendo como uma das primeiras a disso-
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lução do Congresso Nacional. Getúlio “permanece no 
poder como chefe de um governo provisório, presidente 
eleito pelo voto indireto e ditador pelo espaço de quinze 
anos. Voltaria a Presidência pelo voto popular em 1950, 
não chegando a completar o mandato por suicidar-se em 
1954” (FAUSTO, 2012, p. 185).

Não só politicamente a década de 30 é um 
momento importante para o Brasil, como também edu-
cacionalmente o país vive uma efervescência de ideias 
com o movimento dos Pioneiros da Educação, que 
pode ser entendido como o conjunto de ações e textos 
divulgados por um grupo de intelectuais preocupados 
com o desenvolvimento educacional do Brasil e que, 
motivados pelas produções feitas, impulsionaram uma 
série de medidas, principalmente em decorrência da 
ocupação de cargos de ministério, com a consolidação 
de algumas ideias como educação para todos, ensino 
técnico, educação moral e cívica e Escola Normal. A 
partir de 1937, segundo Horta (1994, p. 293), as ações 
do Estado tiveram objetivos bem claros, a exemplo de 
“utilizar a educação como instrumento para inculcar na 
infância e na juventude os princípios do Estado Novo e 
como uma luta ideológica”.

Entre os documentos publicados nesse período, 
destaca-se o “Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova”, em 1932, redigido por um grupo de intelectuais, 
entre os quais temos Fernando de Azevedo, Anysio 
Teixeira, Cecília Meireles, Paschoal Lemme e Delgado 
de Carvalho. De acordo com o teor desse manifesto, 
a educação integral era direito de qualquer indivíduo, 
devendo o Estado perceber a educação nos seus mais 
variados graus e entendê-la como uma função social e 
pública. O Estado deveria, dessa forma, trabalhar em 
parceria com a família, na colaboração efetiva entre 
pais e escola. Diante desse direito, cabia ao Estado orga-
nizar uma escola acessível em todos os graus, aos que 
viviam em condições econômicas inferiores, chegando-
-se, assim, à ideia de escola comum ou única, que não 
permita apenas a entrada das minorias que possuem 
privilégios econômicos. A laicidade, gratuidade, obri-
gatoriedade e coeducação são qualidades de destaque 
nesse modelo educacional e deveriam estar presentes 
na escola única, ficando a escola secundária ainda des-
tinada à formação da elite.

Todo esse cenário de mudança política e social 
contribuiu para a Reforma Francisco Campos que, 
entre outras coisas, definiu o ensino secundário ao 
estabelecer “definitivamente um currículo seriado, o 
ensino em dois ciclos, a frequência obrigatória, a exi-
gência de diploma de nível secundário para ingresso no 
ensino superior” (FAUSTO, 2012, p. 189). 

Através do Decreto n. 19.890, de 18 de abril de 
1931, Francisco Luís da Silva Campos reestruturou todo 
o ensino secundário no Brasil, reconhecendo o Colégio 
Pedro II como instituição oficial do ensino secundário. 
Através da referida lei, o curso secundário foi dividido 
em dois cursos seriados, sendo eles o fundamental e o 
complementar. O curso fundamental foi distribuído em 
cinco anos, tendo o ensino de inglês ficado restrito a 
segunda, terceira e quarta séries, enquanto que o francês 
estava presente nas quatro primeiras, já que essa língua 
se constituía na única disciplina de língua estrangeira 
ensinada na primeira série (BRASIL, 1931a). 

No colégio Pedro II, segundo Leão (1935), das 
três línguas vivas oferecidas aos alunos, o inglês tinha 
a segunda maior carga horária, apresentando 3, 3 e 2 
horas de aula semanais nos segundo, terceiro e quarto 
anos, respectivamente, formando, assim, um curso de 
mais ou menos 230 horas no total, ficando atrás apenas 
do francês, cujo ensino se dava desde o primeiro ano, 
totalizando 250 horas. Essa carga horária, no entanto, 
de acordo com o autor, estava em total dissonância com 
a quantidade de horas aula dedicadas ao ensino das lín-
guas vivas em outros países, sendo ínfima, se compa-
rada à Alemanha, por exemplo, onde eram dedicadas 
entre 2 e 5 horas de aula de inglês semanais, em 6 ou 7 
anos. Para o francês, a média variava de 4 a 6 horas aula 
por semana, durante nove anos. A quantidade muito 
reduzida de aulas era um enorme desafio para os pro-
fessores do colégio Pedro II, principalmente tratando-
-se de um método de ensino que deveria acontecer de 
forma natural, com a finalidade de desenvolver habili-
dades antes não trabalhadas.

O curso complementar se constituía como pré-re-
quisito obrigatório para todos aqueles que desejavam se 
matricular em alguns institutos de ensino superior. Tra-
tava-se de um curso de extensão, de dois anos, em que 
apenas o inglês e o alemão constavam entre os idiomas 
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a serem estudados, sendo obrigatórios para os candi-
datos aos cursos de medicina, farmácia e odontologia.

A reforma proposta por Francisco Campos visava 
uma estruturação de todo o sistema educacional secun-
dário, pois, além da normatização acerca das disciplinas 
a serem ensinadas, vários outros pontos foram tam-
bém detalhados, como, por exemplo, a determinação 
do tempo pelo qual os professores nomeados, através 
de concurso público, permaneceriam desempenhando 
suas funções, já que, através da referida lei, o docente 
seria nomeado por 10 anos, podendo se tornar candi-
dato à recondução do cargo. Segundo Chagas (1957, p. 
89), essa reforma merece grande destaque, por tentar 
“soerguer a educação de segundo grau do caos e do des-
crédito em que fôra mergulhada”. 

No dia 30 de junho de 1931, foram lançados os 
programas de ensino em complemento ao Decreto n. 
19.890, de 18 de abril de 1931, que versavam sobre o 
ensino de português, das demais línguas vivas e do 
latim. As línguas inglesa e alemã não foram detalha-
das nesse programa, havendo a orientação de que todos 
os preceitos e procedimentos listados para o ensino do 
francês pudessem também ser aplicados para essas lín-
guas. Ao narrar os pressupostos norteadores do ensino 
das línguas vivas estrangeiras, percebe-se o discurso 
que será consolidado no Decreto n. 20.833, de 21 de 
dezembro de 1931, quando Francisco Campos instituiu 
o método direto como método a ser adotado para o 
ensino das línguas vivas. Dentro do programa apresen-
tado, Campos defendeu que durante o ensino de uma 
língua estrangeira, “os factos mais notaveis da civiliza-
ção de outros povos” (LEÃO, 1935, p. 44) precisam ser 
destacados, além do que um ensino que só possibilite ao 
aluno a leitura de textos e a tradução de palavras não é 
suficiente. Para tanto, é fundamental que o pensamento 
seja manifestado diretamente na língua estrangeira, 
sem intermédio da língua materna, no caso o portu-
guês. Desta forma, “é mister applicar-se o methodo 
directo intuitivo, isto é, ensinar a lingua estrangeira na 
propria lingua estrangeira” (LEÃO, 1935, p. 45). 

Apesar de propor o ensino intuitivo, diferente-
mente do que se empregava até então, algumas práticas 
difundidas no método da gramática e tradução foram 
também aqui destacadas, como, por exemplo, o incen-

tivo para que os primeiros exercícios dos alunos fossem 
através do ditado, com subsequente correção da pro-
núncia. Merece também destaque a recomendação de 
que os textos em língua estrangeira fossem decorados, 
devendo o aluno, no entanto, ser incentivado a fazer 
pequenas alterações, como mudança de pronomes e fle-
xão de verbos, sendo também interessante que alguns 
poemas pudessem ser recitados de cor (BRASIL, 1934). 

O ensino de línguas vivas foi mais detalhado com 
as instruções publicadas para o exercício do Decreto 
n. 20.833, e nas quais o método direto foi explicado. Já 
no artigo 1º, ficou determinado que o ensino de lín-
gua estrangeira deveria se dar na própria língua que se 
deseja ensinar, desde o primeiro dia de aula, havendo 
a indicação dos escritores contemporâneos mais reco-
mendáveis, e que, dessa forma, deveriam ser lidos. A 
língua portuguesa só poderia ser utilizada excepcional-
mente, quando houvesse a necessidade de uma explica-
ção indispensável na língua materna (BRASIL, 1931b). 
É destacado que a gramática, considerada como impor-
tante, mas não como veículo inicial do ensino, deve ser 
ensinada sempre de forma intuitiva, pela observação 
e dedução de regras, nunca devendo ser apresentada 
diretamente pelo professor, através de longas explica-
ções gramaticais, como verificado até então. Ao discor-
rer sobre os exames finais, no entanto, é advertido que 
o aluno deverá ser capaz de ler e traduzir um trecho, 
além de responder perguntas diretamente relacionadas 
à gramática do idioma estudado, o que não condiz com 
as práticas postuladas pelo método direto. 

Diante da exposição dos preceitos do método direto 
e da legislação que o instaurou, é objetivo deste trabalho 
analisar um livro didático de inglês do ensino secundá-
rio brasileiro da década de 1930 e compará-lo com as 
características do método direto. Os livros didáticos são 
importantes ferramentas ao auxílio do professor e que 
por serem produzidos dentro de contextos sociais, polí-
ticos e históricos particulares, nos permite perceber, por 
exemplo, até que ponto as diretrizes do método vigente 
foram seguidas e o que não foi aceito pelos autores e pro-
fessores. Permite ainda perceber o quanto da legislação 
foi cumprida e que artifícios foram utilizados para imple-
mentar um método tão distinto como o direto em contra-
posição ao da gramática e tradução, pelo menos no que 
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diz respeito à escrita do material. Além disso, Choppin 
(2004) aponta que as pesquisas com livro didático estive-
ram por muito tempo focadas apenas na forma, no livro 
enquanto objeto, deixando de lado as intricadas relações 
sociais e políticas por trás da construção dos mesmos.  
O livro em questão chama-se “An English Method”, de 
1939, escrito pelo padre Julio Albino Ferreira e adqui-
rido em um sebo online. Além de já conter na capa a 
informação de ter sido escrito segundo os programas do 
Pedro II e adotado nos principais Colégios e Ginásios do 
Brasil, outro indício forte da sua utilização no Brasil é 
o fato de haver um exemplar deste livro no NUDOM – 
Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro 
II, instituição de referência para o ensino básico no Brasil 
nos séculos XIX e XX. A descoberta desse material, bem 
como sua análise, foram fruto da minha dissertação de 
Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal de Sergipe, cuja defesa aconteceu 
no ano de 2015.

Figura 1: Capa do livro An English Method.
Fonte: Ferreira, 1939.

O exemplar analisado é o primeiro volume, publi-
cado pela editora Costa Cabral, de autoria de Júlio 
Albino Ferreira, padre português que morou muitos 
anos na Inglaterra e foi professor de inglês da cidade do 
Porto. O exemplar foi encontrado na Biblioteca Nacio-
nal no Rio de Janeiro data de 1939 e está em sua 12ª 
edição. Trata-se de uma obra de 406 páginas, um livro 
relativamente extenso. Destaca-se por apresentar uma 

gravura logo na capa, na qual se pode ver um desenho 
da Torre de Londres, elemento não comum aos livros 
de inglês da época. Esse material não tem indicação 
clara de para que série(s) foi desenvolvido, mas, logo 
na contracapa, encontra-se a descrição do Programa de 
Ensino de 1929, para os segundo e terceiro anos.

Uma importante característica desse livro é o alto 
grau de relevância dado às transcrições fonéticas usa-
das pela Associação Fonética Internacional, cuja infor-
mação do uso está em destaque na própria capa. Logo 
no prefácio (Figura 10), o autor explicita sua convicção 
de que o trabalho com a fonética tem se tornado funda-
mental para o ensino de inglês, ao afirmar que:

de cada vez mais me convenço da excellencia 
das transcripções phoneticas, aqui repito o 
que disse em edições anteriores:
“O ensino da lingua ingleza encontrou nas 
transcripções fonéticas da Associação Phonetica 
Internacional em auxiliar de máxima importan-
cia; pois que, aprendido o alfabeto dessa Asso-
ciação, o alumno fica habilitado a estudar as 
lições por si mesmo, sem que o Professor neces-
site de gastar um tempo precioso com o ensino 
da leitura (FERREIRA, 1939, p.1)”.

Figura 2: Prefácio da obra An English Method.
Fonte: Ferreira, 1939.

Todos os símbolos fonéticos são apresentados, 
juntamente com palavras que possuem aquele som 
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nas partes iniciais do livro, antecedendo as lições. Há 
também explicações teóricas que envolvem duração do 
som e posição e movimentação dos órgãos articulado-
res para cada símbolo apresentado no livro. Certo da 
necessidade em se trabalhar com um método que prio-
rize os símbolos e as transcrições fonéticas, Ferreira 
(1939) dedica uma página inteira (Figura 11) a instruir 
os professores a como ensinar fazendo uso desses ele-
mentos, em que diz, entre outras coisas, que “no ensino 
dos sons fonéticos o Professor deve ser o mais exigente 
possível, pois que um som mal pronunciado, a princi-
pio, só difficilmente se corrige (FERREIRA, 1939, p. 4)”. 
Não obstante, o autor descreve o seu próprio método de 
ensino que envolve a leitura e a obrigação dos alunos de 
repetirem as vogais, divididas em 3 dias e as consoantes 
em 2. Em cinco dias de trabalho de repetição, ditando 
e fazendo cada aluno repetir individualmente, depois 
fazendo com que todos eles repitam ao mesmo tempo, 
ao perceber que os alunos já estão pronunciando bem. 
Findado o quinto dia, “nunca mais lhes ensino a pro-
núncia das lições, pois que já estão habilitados a estu-
dal-a por si mesmos (FERREIRA, 1939, p. 4)”. Caso o 
aluno tenha adquirido o disco, bastava que ele mesmo 
usasse o gramofone, não necessitando do professor, 
essa junção de livro e áudio, o que promove, então, o 
aumento da autonomia do aluno.

Figura 3: Instruções para os professores de como ensinar os símbolos 
fonéticos do livro An English Method.
Fonte: Ferreira, 1939.

Os conteúdos do livro são agrupados quanto aos 
temas de vocabulário, como weather (clima), the family 

(a família) e meals (refeições), juntamente com tópi-
cos gramaticais, tais como articles (artigos) e personal 
pronouns (pronomes pessoais). A questão da pronún-
cia está presente durante todas as lições, mas diferente 
do que é ditado pelo método direto, as traduções dos 
novos vocábulos vêm junto às palavras em inglês e as 
explicações vêm em português. Há diálogos e exercí-
cios de conversação que, no entanto, não são acom-
panhados de tradução. As lições começam com o uso 
de textos, nos mais variados gêneros, como contos, 
provérbios ou diálogos e são sucedidos pelo trabalho 
gramatical. A consolidação da gramática se dá tanto 
através da oralidade, com questionamentos, quanto de 
forma escrita, ao fazer com que os alunos escrevam fra-
ses em determinado tempo verbal, por exemplo. O livro 
apresenta, ainda, dicas para o convívio social, como na 
lição sobre cartas, em que o autor adiciona a seguinte 
assertiva: “Nunca escreva o que você não tem coragem 
de assinar”3 (FERREIRA, 1939, p. 181), remetendo-nos 
aos valores passados pelos diálogos familiares das gra-
máticas setecentistas e oitocentistas.

A importância dada aos símbolos fonéticos e 
à transcrição está presente em toda obra. O trabalho 
com a fonética era estimulado na Reforma Francisco 
Campos, em 1931. No entanto, o que faz desse livro 
um grande achado é o fato de que ele, escrito em Por-
tugal, em 1930, e publicado no Brasil, em 1939, segue 
as orientações presentes nos Programas de Ensino de 
Inglês no Colégio Pedro II, que datam de 29 de dezem-
bro de 1929, quase dois anos antes da instauração do 
método direto no Brasil. O que nos leva a crer que as 
mudanças implementadas em 1931 não eram absolu-
tamente uma novidade e a urgência por um método 
de ensino mais intuitivo e que primasse pela oralidade 
vinha tomando terreno da educação brasileira anterior-
mente a essa data, fato esse que pode ser comprovado 
com a defesa de um método mais prático, em detri-
mento de uma preocupação excessiva com a gramática, 
na fala do reitor do Colégio Pedro II, Antônio Henrique 
Leal, no ano de 1883, ao ressaltar que:

Convém que o ensino das línguas seja mais 
prático e de modo que os alunos raciocinem, 
escrevam, falem nesses idiomas estrangeiros 
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durante todo o tempo da aula. Já está julgado 
e reprovado por todos os humanos, e não é 
mais de nosso tempo o método preconizado 
e seguido pelos jesuítas de ensinar línguas 
mecanicamente, abusando da mnemônica, 
recheando a memória de definições, de vocábu-
los, de regras e sutilezas gramaticais: exigem-se 
agora do aluno provas de haver compreendido 
o texto e as explicações do professor, o exercício 
enfim da memória e do raciocínio consorcia-
dos, com proveito do espírito e da inteligência 
(LEAL apud HAIDAR, 1883, p. 143).

Ou seja, desde, pelo menos, 1883, já havia uma 
tentativa de consolidar práticas mais intuitivas e com 
uma maior ênfase na comunicação, justificando, assim, 
a assertiva de que havia pessoas, também no Brasil, 
preocupadas com a forma como as línguas estrangeiras 
vinham sendo ensinadas, com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento de atividades mais significativas para 
o aprendizado.

Tanto a legislação quanto os Programas de Ensino 
publicados no século XX tentavam buscar essa prati-
cidade no estudo de uma língua, conforme defendido 
desde o século anterior, no Brasil. O Programa de 
Ensino de inglês para o segundo ano, presente na con-
tracapa do livro, afirma que o processo deve ser feito 
de forma prática, através da construção de frases sim-
ples, de forma a familiarizar o aluno com a pronúncia 
inglesa, o que nos mostra uma clara preocupação com 
a pronúncia, não fazendo desse trabalho, uma exclusi-
vidade do Decreto n. 20.833, que instaurou o método 
direto apenas em dezembro de 1931. Uma maior 
importância conferida ao trabalho da oralidade pode 
ainda ser percebida no mesmo Programa de Ensino da 
série seguinte, o terceiro ano, que diz que:

O ensino será prático, obrigados os alunos a 
fazer exercícios de composição e conversação, 
assim como de tradução e versão. Sobre cada 
ponto do programma serão dadas phrases de 
conversação, que serão traduzidas e vertidas, 
para demonstração das regras de grammatica. 
O alumno será obrigado a fazer mensalmente 

pelo menos um exercício de composição 
em inglez sobre thema dado pelo professor. 
Durante o segundo periodo do anno lectivo, 
será reservada mensalmente uma aula para 
conversação, não sendo permitido o uso de 
lingua vernacula (FERREIRA, 1939, contra-
capa-sem p.)

O referido Programa de Ensino chega até a dedicar 
momentos de conversação em que o português não é 
permitido. O não uso da língua vernacular é uma das 
bases do método direto e pode-se perceber que, mesmo 
antes da sua institucionalização, algumas práticas já 
eram indicadas pela legislação. Muito embora seja bas-
tante improvável que essas ações de fato tenham sido 
colocadas em prática, frente à carência absoluta de pro-
fissionais capacitados para tais atividades, como afirma 
Chagas (1957), constata-se que essa era uma tendên-
cia natural no que diz respeito ao ensino das línguas 
estrangeiras, e que foi estruturada dois anos mais tarde. 
No entanto, a legislação de 1929 ainda não fazia refe-
rência ao uso do Alfabeto Fonético Internacional, que 
havia sido consolidado no final do século anterior, mas, 
diante da importância dada pelo autor desse livro, um 
padre português, que escreveu essa obra em Portugal, 
pode-se inferir que essas ideias de valorização da pro-
núncia, disseminadas com os avanços da nova ciência 
fonética, já estavam presentes em Portugal. O livro 
não segue todos os preceitos do método direto, mas, 
ao colocar a oralidade/pronúncia no papel de maior 
destaque do ensino de inglês como língua estrangeira, 
torna explícito um rompimento com o método da gra-
mática e tradução e um passo em direção ao método 
direto. Essa obra é um exemplo de que, às vezes, o livro 
didático está além dos pressupostos teóricos da época 
de sua publicação (PAIVA, 2009). 

NOTAS

1 I could not understand a single word, not a single word! (Texto original, 
tradução minha).

2 language learning is primarily a matter of transforming perceptions into 
conceptions. Children use language to represent their conceptions. Lan-
guage is a means of thinking, of representing the world to oneself. (Texto 
original, tradução minha).

3  Never write what you dare not sign. (Texto original, tradução minha).
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RESUMO

O ensino da língua inglesa no século XIX deve ser analisado tendo como base a 
pluralidade de fontes, tais como legislação, compêndios e jornais. Este artigo tem 
como objetivo discutir a utilidade do uso de jornais e apresentar as concepções 
educacionais encontradas no periódico A Escola, publicado no Rio de Janeiro nos 
anos de 1877 e 1878. Em sua primeira edição, os editores da revista atestaram ser 
a sua maior preocupação oferecer oportunidades de compartilhamento de infor-
mações que pudessem privilegiar a defesa dos direitos do magistério e a luta por 
melhores condições de trabalho, tendo sido priorizadas, nesta análise, as notícias 
relacionadas ao ensino de línguas e, mais especificamente, de inglês.
Palavras-chaves: A Escola; Língua Inglesa; Século XIX.
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ENGLISH IN THE NINETEENTH-CENTURY NEWSPAPERS: A ESCOLA (1877-1878)

ABSTRACT
The teaching of English in the nineteenth century should be analyzed based on the plurality of sources, such as legislation, textbooks 
and newspapers. This article aims to discuss the usefulness of newspapers and to present the educational conceptions found in the 
newspaper A Escola, published in Rio de Janeiro in 1877 and 1878. In its first edition, the editors of this magazine testified that they 
were concerned about offering information that could be useful to defend the rights of the teachers and their struggle for better working 
conditions. In this analysis, the focus has been on news related to language teaching and, more specifically, English.
Keywords: A Escola; English Language; The Nineteenth Century.

EL INGLÉS EN LOS PERIÓDICOS OCHOCENTISTAS: A ESCOLA (1877-1878)

RESUMEN
La enseñanza de la lengua inglesa en el siglo XIX debe ser analizada de acuerdo con la pluralidad de fuentes, tales como la legislación, 
los compendios y periódicos. Este artículo tiene como objetivo discutir la utilidad del uso de los periódicos y presentar  los actuales 
conceptos educativos que se encuentran en el periódico A Escola, publicado en Rio de Janeiro entre 1877 y 1878. En su primera edición, 
los editores atestiguaron ser su mayor preocupación proporcionar oportunidades de intercambio de información que podrían privi-
legiar la defensa de los derechos de magisterio y la lucha por mejores condiciones de trabajo. Se ha priorizado en este análisis noticias 
relacionadas con la enseñanza de idiomas y, más concretamente, de inglés.
Palabras-claves: A Escola; Lengua Inglesa; Siglo XIX.

L’ANGLAIS DANS LES JOURNAUX DU XIXÈME SIÈCLE : A ESCOLA ( 1877-1878)

RÉSUMÉ
L’enseignement de langue anglaise dans le XIXème siécle doit être analysé en ayant comme base la pluralité de sources : législations, com-
pendiums et journaux. Cet article a l’objectif de discuter l’utilité des journaux et présenter les conceptions éducationnelles rencontrées 
dans le périodique A Escola (L’ÉCOLE), publié en 1877 et 1878 à Rio de Janeiro. Dans sa première édition, les rédacteurs du magazine 
ont témoigné être leur plus grand souci fournir des possibilités d’échange d’informations qui pourrait privilégier la défense des droits 
des enseignants et la lutte pour meilleures conditions de travail, en ayant été priorisé,  dans cette analyse, les nouvelles qui se rapportent 
à l’enseignement des langues et, plus particulièrement, à l’anglais.
Mots-clés: A Escola; Langue Anglaise; XIXème.
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INTRODUÇÃO 

O ensino de língua inglesa no século XIX esteve 
centrado nos preceitos baseados em práticas que valo-
rizavam a gramática e a tradução, com predomínio de 
exercícios de versão e tradução, e compêndios dividi-
dos, geralmente, em quatro partes: ortografia, prosódia, 
etimologia e sintaxe. Esta formatação era recorrente, 
segundo Sylvain Auroux (1992), desde o século XVI, 
de modo que os compêndios adotados no oitocen-
tos pouco diferiam, em termos estruturais, daqueles 
encontrados no quinhentos.

Vários autores de séculos anteriores ao oitocentos 
publicaram textos e livros contrários a práticas mecani-
cistas de ensino, como, por exemplo, Johann Heinrich 
Pestalozzi (2006), que, em 1817, defendeu a experimenta-
ção como meio de assegurar a verdadeira aprendizagem, 
afastando-se de exercícios desconexos e sem significação 
para o aluno. As explicações, segundo o autor, deveriam 
partir do concreto e a imaginação facilitaria o aprendi-
zado, podendo ser exercitada com o auxílio de desenhos 
e jogos. Mesmo com a proliferação de ideias mais inova-
doras, os métodos de ensino permaneciam rígidos e tra-
dicionais, de modo que era comum a defesa de métodos 
inovadores nos periódicos de circulação do século XIX, 
como é o caso do jornal A Escola.

Além das questões relacionadas ao material didá-
tico, as publicações oitocentistas também retratavam os 
esforços para disseminação do ensino da língua inglesa, 
em detrimento do francês, que recebeu maior ênfase em 
todo o século XIX. Assim, a análise feita no periódico 
A Escola buscou identificar as informações comparti-
lhadas sobre as inovações metodológicas difundidas no 
período, bem como o predomínio do francês e alguns 
embates para que o inglês pudesse se consolidar como 
língua de acesso ao conhecimento.

1. OS JORNAIS OITOCENTISTAS E A PRESENÇA 
DE INGLESES NO BRASIL

Os jornais oitocentistas são ricos de informações 
sobre a sociedade do século XIX, com destaque para 
as questões comerciais, já que se constituía em veículo 
propagandístico importante de serviços e produtos e 

constantemente retratavam as situações em que a pre-
sença inglesa se fazia mais forte em terras brasileiras. 
Segundo Gilberto Freyre (1977, p. 56), o período de 
1808 a 1914 foi o mais ativo no que se refere à presença 
de ingleses no território brasileiro, e os anúncios dos 
jornais oitocentistas retrataram essa quantidade de bri-
tânicos que se firmaram no comércio brasileiro e divul-
gavam seus produtos e serviços. Ao analisar os jornais 
da época, Freyre (1977, p. 110) destacou o fato de que 
a supremacia inglesa era notória, como também era a 
excelente e privilegiada localização desses estabeleci-
mentos, tendo sido os ingleses “os donos dos melhores 
armazéns de fazendas nas principais cidades da colônia 
e de depois do Império”. Os anúncios de jornal repro-
duziam o requinte e a grandiosidade esperada por tais 
recintos, conforme pode ser verificado com o anún-
cio de um rico negociante de Recife, ao procurar um 
locatário para um de seus imóveis: “Aluga-se por preço 
cômodo o armazem da casa n. 18 na rua da Cruz, no 
Recife, que bota de rua a rua, todo lageado de pedra, 
próprio para fazendas inglesas ou ferragens, por não 
ser húmido [...]” (idem, p. 124). Já os estabelecimentos 
franceses, em contrapartida, não se estabeleciam em 
locais tão requintados, restringindo-se, em sua maioria, 
na rua do Ouvidor, que ficou conhecida como “rua dos 
franceses”, caracterizada pelos prédios velhos e em pés-
simo estado de conservação, mas que atendia aos negó-
cios propostos, uma vez que os franceses geralmente 
comercializavam pequenos produtos. 

Com uma presença notadamente forte na socie-
dade da época, construindo um imaginário social de 
alto padrão social e intelectual nos brasileiros, levando-
-os a reproduzir os costumes britânicos identificados, 
era de se esperar que essa influência se fizesse pre-
ponderante em todas as áreas da sociedade. Mas essa 
supremacia não foi observada no ensino secundário e 
nos preparatórios, pois os padrões franceses ditavam os 
modelos de civilidade desejados pelas nações ociden-
tais. Mesmo reproduzindo os costumes dos britânicos 
que aqui habitavam, a presença da língua inglesa nos 
preparatórios, nas aulas avulsas, no ensino secundário e 
nos cursos superiores ainda era bem inferior à francesa, 
e os números de livros em francês eram muito maiores 
do que os encontrados em inglês, o que fez com que 
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houvesse a necessidade de uma luta pela consolidação 
da profissão de professor de inglês e da comercialização 
de compêndios destinados ao ensino desta língua.

A influência britânica no ensino primário foi 
percebida nas primeiras décadas do século XIX, com 
a adoção do método de Lancaster1, a partir de 1820. 
É curioso observar que o estudo dos periódicos do 
século XIX nos auxiliaram a encontrar o caminho per-
corrido por essa metodologia até terras brasileiras. É 
bem provável que este método tenha ganhado força 
com algumas publicações em jornais da época, como o 
Correio Braziliense, uma vez que seu redator, Hipólito 
José da Costa de Mendonça (1774-1823), teceu gran-
des elogios, ainda em 1816, ao referido método e aos 
benefícios trazidos às crianças pobres, utilizando, como 
um dos argumentos, a força com que fora utilizada na 
França. Talvez este argumento tenha sido importante 
para que o Imperador brasileiro decidisse investir na 
capacitação dos professores brasileiros, uma vez que 
suas duas grandes referências, Inglaterra e França, eram 
as principais divulgadoras. Assim, Hipolito da Costa 
destacou que

Os Francezes deram ainda um passo de mais; 
e foi estabelecer um Jornal, com o titulo de 
Journal de éducation; unicamente destinado 
a referir os progressos destas escholas em 
França, e a publicar as instrucçoens necessá-
rias para o seu estabelecimento em outras par-
tes (CORREIO BRAZILIENSE, 1816, p. 462)

Após essa propaganda aberta ao método de Lan-
caster, as primeiras ações em direção a sua adoção 
foram percebidas em 1820, com reflexos na legislação 
até 1875. No que se refere aos assuntos educacionais, os 
periódicos do século XIX trataram de diversos temas, 
como métodos de ensino, práticas desenvolvidas em 
outros países, bem como anúncios de professores e 
escolas, em que aulas de inglês eram divulgadas, dan-
do-nos uma ideia da representação que tais estudos 
tinham no imaginário da época. A partir da investiga-
ção destes anúncios, algumas análises podem ser feitas, 
como, por exemplo, o tipo de apelo que era verificado 
e, em consequência, as finalidades de ensino identifica-

das, uma vez que a proposta de estudo dos compêndios 
oitocentistas não pode estar desvinculada do seu con-
texto sociocultural, nem do econômico e político.

2. OS JORNAIS E OS PROFESSORES DE INGLÊS

Em decorrência da grande quantidade de britâ-
nicos no Brasil após a vinda da família real, em 1808, 
passaram a ser corriqueiros os anúncios de ingleses ofe-
recendo seus serviços como preceptores. Em sua grande 
maioria, eram homens em busca de alunos desejosos 
de aprender a língua para fins comerciais. Entre esses 
professores particulares, podem ser encontrados alguns 
padres, como, por exemplo, o Pe. Felisberto Antônio 
de Figueiredo e Moura, que, em um anúncio de 1811, 
colocou à disposição os seus serviços para lições de 
gramática latina, aritmética, inglês, desenho, pintura e 
retórica (FREYE, 1977, p. 202-203).

Poucas eram as senhoras que se colocavam à dis-
posição para tal fim e, quando o faziam, geralmente 
associavam o ensino de inglês a outras atividades tipi-
camente femininas, como cozer e bordar. Um exemplo 
de como o ensino de língua inglesa era encarado pela 
sociedade brasileira oitocentista, quando se referia à 
educação de meninas, ou sob a tutela de uma profes-
sora, pode ser encontrado na Gazeta do Rio de Janeiro 
de 8 de fevereiro de 1809, ao disponibilizar um anúncio 
de uma certa professora inglesa, que desejava ensinar 
inglês para meninas interessadas em aprender a ler, 
escrever, contar, inglês e português, bem como as mais 
diversas artes, como cozer e bordar. Para Freyre (1977, 
p. 201-202), trata-se de uma ousadia para a época, 
que deve ter escandalizado os pais mais ortodoxos da 
sociedade brasileira, ao ver uma mulher oferecendo 
seus serviços em um jornal. Tal atitude, no entanto, era 
corriqueira na Europa, onde as mulheres tinham mais 
acesso à educação e se habituaram a anunciar em jor-
nais os seus serviços educacionais.

Foi encontrado em 1813 um anúncio similar, 
dessa vez de uma certa D. Catharina, que oferecia não 
simplesmente os seus serviços, mas a oportunidade de 
estudo em uma escola feminina. “Era a disciplina inglesa 
a penetrar nas casas da burguesia ou da aristocracia 
brasileira para dar um feitio novo à educação das 



 O INGLÊS NOS JORNAIS OITOCENTISTAS | 75

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 8 | Mai. Ago./2017

meninas” (FREYRE, 1977, p. 202). A educação dos 
meninos também foi anunciada nos jornais da época, 
mas esses anúncios não escandalizavam, pois o homem 
tinha acesso regulamentado e aceito pela sociedade.

Outro anúncio chamou a atenção de Freyre (1977, 
p. 205), e pode ser considerado, no mínimo, estranho, 
ou infeliz na argumentação. Trata-se de uma mulher, 
identificada como “Snra. Ingleza”, e que ofereceu seus 
serviços na seguinte condição: “Qualquer Sr. Solteiro 
ou viúvo que quizer alugar huma Sra. Ingleza, muito 
capaz, para tomar conta de huma caza”. Em tom de iro-
nia, o autor questionou o porquê da exigência de ser 
um homem solteiro ou viúvo, chegando até mesmo a 
duvidar se o interesse era realmente o de oferecer os 
serviços de governanta.

Os anúncios de professores de inglês se prolonga-
ram por todo o século XIX, como sinal de que havia um 
campo de trabalho para essas pessoas, muitas oriundas 
da Inglaterra, bem como uma procura por estes ser-
viços, caso contrário os anúncios teriam se tornado 
escassos, culminando com o seu total desaparecimento, 
o que, evidentemente, não aconteceu. 

3.  A ESCOLA (RJ) – REVISTA BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO E ENSINO

A Escola foi um periódico publicado em vários 
estados, como Alagoas, Paraná, Bahia, Pará, Mara-
nhão e Rio de Janeiro, onde teve circulação nos anos de 
1877 e 1878, tendo sido colocado à venda sempre aos 
sábados, com o seu mote atestado na capa da primeira 
edição: “Para formar um povo nobre, morigerado, 
laborioso, só ha um meio -  é educal-o” (A ESCOLA, 
1877, capa). A Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacio-
nal compilou todas as edições de um mesmo ano em 
um volume único, numerando as páginas em sequên-
cia cronológica, tendo esta sido a numeração utilizada 
nesta pesquisa.

Como matéria introdutória desta revista, tem-se 
uma verdadeira ode à prosperidade da nação pela ins-
trução, ao mesmo tempo em que é compartilhado o 
receio de que esta publicação não prospere como dese-
jado, tendo-se, como argumento, outros exemplos de 
jornais similares que sucumbiram e não conseguiram 

atingir o seu objetivo, já que poucos são os investimen-
tos recebidos.

Os embaraços que se nos apresentam, as difi-
culdades que se nos antolham, a recordação 
da esterilidade dos esforços que outros que 
hesitaram ou recuaram na realização de tão 
elevado empenho, não são motivos de desa-
nimo para nós, se não estimulo para maiores 
esforços: porque a idéia é grande, enobrece 
aquelles que a defendem, e, embora sucum-
bamos na luta, o merito de haver pelejado 
debaixo de suas bandeiras ninguem nol-o 
poderá contestar (A ESCOLA, 1877, p. 1)

A proposta inicial, dessa forma, contemplava 
a defesa dos direitos do magistério, seja ele na esfera 
pública ou particular, a disponibilização de um ins-
trumento de instrução voltado para as classes menos 
favorecidas e o compartilhamento de notícias e infor-
mações relevantes para o entendimento dos sistemas de 
educação, bem como métodos de ensino (idem, p.2), 
sendo possível colher informações pertinentes sobre o 
ensino de língua inglesa e sua luta por espaço frente ao 
francês.

Poucas foram as propagandas de compêndios des-
tinados ao ensino e, mais especificamente, ao inglês. 
Como A Escola foi publicada pela livraria Serafim José 
Alves, no ano de 1878, os livros desta livraria foram 
amplamente divulgados, sem que outros materiais fos-
sem colocados para a análise. Desde o primeiro número 
da revista, foram disponibilizadas as leis mais importan-
tes, no que se refere à educação, de 1876 a 1878, como, 
por exemplo, o Decreto n. 6397, de 30 de novembro de 
1876, que criou duas escolas normais primárias, privi-
legiando o ensino do francês, sem nenhuma referência 
à língua inglesa (A ESCOLA, 1877, p. 2) e a criação da 
Escola Polytechnica, pelo Decreto de 22 de Dezembro 
de 1876, com a divulgação da necessidade de exames 
preparatórios de inglês e francês para acesso às referi-
das aulas (idem, p. 20, 50).

No que se refere às corriqueiras discussões peda-
gógicas sobre métodos mais práticos ou teóricos, tam-
bém presentes nos discursos da legislação da época e 
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dos prefácios dos compêndios oitocentistas, A Escola 
se posicionou favorável à busca por um método que 
pudesse balancear a teoria com a prática, afirmando 
que, se o professor utilizar uma metodologia baseada 
exclusivamente na prática e “ceder ao desejo de ir 
adiante sem tomar a sabia precaução de firmar o passe 
ao aluno, succederá que as ideás muito confusas [...] 
não poderão engendrar senão concepções cada vez 
mais vagas ou absurdas” (ibid, p. 32). Da mesma forma, 
quando o ensino está pautado em posições exclusiva-
mente teóricas, perde a oportunidade de

exercer o entendimento de modo realmente 
aproveitavel, - edificio construido na areia, 
sem base nem esteio e que por si mesmo 
desmorona.
O educado pela practica, pode-se dizer que 
rasteja muito pelo solo; o theorico ao contra-
rio desfere o vôo para as alturas e perde-se em 
uma ideologia vaporosa: o primeiro não sahe 
de um circulo estreitissimo, mas executa bem 
o que faz; o segundo tem o espirito mais arro-
jado, falta-lhe, porém, a aptidão practica tão 
necessaria na vida real.
Um tende sempre para a rotina, o outro extre-
ma-se em um mundo de illusões e utopias.
Nem um nem outro serão jámais homens 
verdadeiramente distinctos, pois que cada 
qual possúe apenas metade do que constitue 
o saber completo (A ESCOLA, 1877, p. 32).

É interessante observar que esta foi uma das 
dúvidas mais comuns dos professores do século XIX 
que publicaram compêndios: como utilizar a teoria e 
prática de forma equilibrada. Em muitos casos, mesmo 
professando uma busca por esse equilíbrio, percebeu-se 
uma balança mais favorável, ou até mesmo exclusiva, 
para um ou para o outro lado.

A leitura de A Escola auxiliou-me a compreen-
der o cenário educacional do Brasil nos anos 70 do 
século XIX e pôde dar alguns indícios de como se dava 
o ensino nas décadas anteriores e posteriores. Não 
somente as peças legislativas de maior importância 
para a instrução foram disponibilizadas, como também 

alguns números importantes para a compreensão da 
extensão da influência inglesa e francesa na sociedade 
da época. Por exemplo, na edição de 1877, foram com-
partilhados os números dos livros disponibilizados na 
Bibliotheca Municipal do Rio de Janeiro e, das 16.211 
obras contabilizadas, 15.408 foram consultadas. Des-
tas, 9.156 foram escritas em português (59,4%), 5.730 
na língua francesa (37,18%), 243 em espanhol (1,58%), 
162 em inglês (1,05%), 40 (0,26%) em latim, e 77 em 
outros idiomas (italiano, alemão, tupi e grego) (0,53%). 
A grande supremacia do francês sobre o inglês pôde, 
então, ser constatada, em 1877, pela diferença na por-
centagem das leituras em francês (37,18%) em relação 
às leituras em língua inglesa (1,05%) (idem, p. 53). 
Esta diferença justifica a preocupação de tantos auto-
res em exaltar o ensino do inglês, em detrimento do 
francês, nos prefácios de suas obras, como, por exem-
plo, o Pe. Tilbury (1827), que chegou a afirmar que 
o inglês era o veneno contra a supremacia e soberba 
francesa, e, mesmo professando ser um defensor do 
ensino do inglês contra o francês, ofertou seus serviços 
para o ensino das duas línguas no Almanak Laemmert 
(ALMANAK LAEMMERT, 1843, p. 214-215), muito 
provavelmente em busca de aumento na sua renda, já 
que a procura pelo ensino do francês era maior.

Na busca pelo equilíbrio entre teoria e prática, a 
revista A Escola publicou algumas matérias com cará-
ter pedagógico e com o objetivo de divulgar alguns 
métodos de ensino mais intuitivos, os quais poderiam 
auxiliar o professor a empregar práticas mais efica-
zes. Pode-se citar, por exemplo, o método de Gautier, 
baseado em princípios lúdicos, principalmente para 
a leitura, partindo do pressuposto de que as crianças 
aprendem mais brincando. Utilizando cartões com as 
letras do alfabeto, em formatos diferentes, os pequenos 
trabalhariam com as letras, sílabas, palavras e frases. 
Esse método, segundo o periódico, estava pautado em 
práticas que privilegiavam a intuição, por intermédio 
dos ideais propagados por Pestalozzi, e das lições de 
moral, defendidas por Girard (A ESCOLA, 1877, p. 
222-223).

Em cada edição do periódico, havia uma seção 
denominada Revista das Províncias, em que era rela-
tada a situação educacional de uma província espe-
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cífica, em termos de números de alunos inscritos no 
ensino primário e nas cadeiras da educação secundária. 
Em todas as províncias, o número de inscritos nas aulas 
de francês foi superior ao de frequentadores das aulas 
de inglês. No Instituto Paranaense (instituição pública), 
por exemplo, foi registrada, em 1877, a inscrição de 35 
alunos para as aulas de português, 31 para francês, e 12 
para inglês, uma quantidade de alunos muito inferior 
do que o observado nas aulas de francês e menor, inclu-
sive, do que o número de inscritos para o alemão (18 
alunos) (idem, p. 241-242). 

A mesma desproporção na quantidade de alunos 
foi verificada em vários outros relatos da seção Revista 
da Província. No Pará, quando da análise do Lyceu 
Paraense, foi relatado que, em 1877, 44 alunos frequen-
taram regularmente as aulas de Grammatica Philoso-
phica e Francês, enquanto que apenas 18 participaram 
das aulas de inglês, menos da metade dos inscritos em 
francês (A ESCOLA, 1877b, p. 155), reforçando a tese 
de que a procura pelas aulas de inglês era menor do que 
pelas aulas de francês, o que pode ter contribuído para 
que o professor de língua inglesa necessitasse, muitas 
vezes,  entrar em uma batalha para delimitação de um 
campo de trabalho.

A análise dos periódicos oitocentistas permitiu a 
identificação da influência de diversos países na conso-
lidação das práticas educacionais em terras brasileiras, 
com predomínio das inglesas, americanas e francesas. A 
influência dos Estados Unidos foi acentuada na Revista 
A Escola, que, apesar de citar exemplos parisienses e 
ingleses, deu muito mais ênfase aos modelos norte-a-
mericanos como exemplos de sucesso a serem segui-
dos. Foi o que aconteceu com os destaques dados por 
Tavares Bastos sobre a educação nos Estados Unidos e 
as school-houses norte-americanas (idem, p. 37-38), os 
relatos de Phillipe da Mota de Azevedo Côrrea sobre 
sua visita aos Estados Unidos, a ideia de implantação 
do kindergarten americano, a participação nas exposi-
ções, como a da Filadélfia, e o envio de alguns objetos 
para o Brasil, com o objetivo de servir como exemplo 
a ser analisado e, possivelmente, seguido (idem, p. 
9-10); e a descrição da educação em Massachussetts, 
onde os meninos eram obrigados a frequentar a escola 
e o governo mantinha um fundo fixo, com o objetivo 

de auxiliar, financeiramente, as instituições de ensino 
(idem, p. 289).

Apesar de sua curta existência, A Escola conseguiu 
atingir os seus propósitos norteadores, ao ter reunido 
as notícias educacionais mais importantes que circu-
lavam no Brasil e no mundo, colocando, em um só 
espaço, as principais leis educacionais, informações 
sobre cadeiras de primeiras letras e dos estudos secun-
dários da corte, bem como sobre métodos inovadores e 
ideias para os professores desejosos por melhores prá-
ticas educacionais.  

4.  A ESCOLA (RJ) – ORGAM INSTRUCTIVO E 
LITTERARIO (1897)

No dia 1 de setembro de 1897, o periódico A 
Escola tentou, novamente, assegurar um espaço edi-
torial na corte, e lançou seu primeiro número desta 
nova edição. Trata-se de uma nova reconfiguração da 
revista, com novos editores: Nestor da Cunha, L. Mon-
teiro e B. Queiroz. As pesquisas na Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro registraram, 
no entanto, apenas esse número, fazendo com que seja 
possível inferir que, muito provavelmente, por falta de 
recurso, o periódico não conseguiu um espaço, con-
forme desejado.

Neste primeiro e único número, encontrei o obje-
tivo final do jornal, na seção “O nosso fim”. Os edito-
res se colocaram como parceiros dos professores da 
corte, sem nenhuma pretensão de ensinar metodolo-
gias, estando a equipe “prompta a estudar, disposta a 
repartir com os que quiserem, tudo quanto adquirir” 
(A ESCOLA, 1897, p. 1).

Já no seu primeiro artigo, intitulado “Mestre ou 
Mestra?”, os editores se colocam preocupados com a 
tendência mundial em preferência por mestras, por 
creditarem às mulheres uma maior predisposição natu-
ral para o ensino. Com o objetivo de rebater esse pensa-
mento que começa a se difundir no final do século XIX, 
é difundido no periódico o pensamento do educador 
peruano F. A. Berra, que, ao tecer algumas considera-
ções sobre o cenário atual, afirma que os homens estão 
perdendo seu espaço na Europa, sob a alegação que não 
possuem a mesma vocação que as mestras. Mostran-
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do-se avesso a essa afirmação, Berra afirma que “desse 
ensino ‘quasi exclusivamente’ entregue aos homens 
resultou o desenvolvimento litterario da França, scien-
tifico da Inglaterra e artistico da Itália” (A ESCOLA, 
1897, p.1), o que faz com que não seja possível excluir 
os mestres desse processo educacional. 

Interessante observar que as discussões giraram em 
torno da inconformidade do professor Berra em cogi-
tar a igualdade de capacidade entre homens e mulhe-
res, uma vez que o mesmo defendia que o homem era 
muito superior à mulher, inclusive nas questões edu-
cacionais, já que a mulher “não possue energia precisa 
para as luctas da vida, porquanto unicamente ‘ocupa 
os logares que o homem abandona’ sem que estabeleça 
‘lucta e vença’ pela ‘superioridade e excellencia de suas 
forças”(1897, p. 1-2), sem contar que a mulher não teria 
nenhuma “robustez” de espírito que fosse valiosa a ser 
repassada aos seus alunos. Assim, como a educação 
estava ligada à formação moral, esta não poderia ser 
assegurada com uma mulher.

Nas palavras iniciais dos editores, a revista A 
Escola estava sendo lançada para se colocar como uma 
voz rumo aos avanços da educação, mas, com um dis-
curso contrário ao sucesso das mestras, o valor que a 
educação feminina vinha conquistando em outras par-
tes do globo estava sendo abafado, sem o estabeleci-
mento de um diálogo. Era uma reafirmação de poder, 
pautada em práticas antigas e desejo de continuar utili-
zando a educação como forma de promover docilidade 
ao corpo, por meio de castigos físicos, que só o homem 
era capaz de exercer de forma enérgica, e de civilidade, 
com o incentivo ao amor pela pátria, o que, segundo 
esses mesmos senhores, era impossível se deixado a 
cargo de uma mulher.

Quem anteporá á influencia de sua fami-
lia, extrangeira immigrada, a chamma de 
patriotismo?
A mestra?
Não! Não o fará porque incontestavelmente o 
espirito da mulher tende sempre á conserva-
ção da especie, ao bem estar do individuo, e 
coloca em plano inferior á familia a patria.
Não o fará porque não sentirá pulsar vivo, 

forte e energico em seu peito o coração bra-
sileiro que bate em nós ao primeiro insulto 
atirado ao Brasil.
Quem realizará então esse benefício?
O Mestre! (A ESCOLA, 1897, p. 2)

O amor à pátria precisava ser prioritário e todos 
deveriam estar dispostos a entregar suas vidas pela rea-
firmação do Brasil. Este era o maior valor a ser fortale-
cido nas escolas, e essa tarefa era atribuída unicamente 
ao homem, fazendo com que a resistência à valoriza-
ção da mestra fosse uma necessidade. Esse discurso 
que priorizava a profissão de mestre perpassou todas 
as seções da revista, ficando registrado que era “por-
tanto, a defesa dos direitos do mestre e dos interesses 
do ensino, que tornamos parte principal do nosso pro-
gramma jornalístico” (idem, p.3).

As quatro páginas do periódico foram preenchidas 
por outros textos de valorização à profissão docente, 
mas motivacionais, sem nenhuma discussão metodoló-
gica mais aprofundada. Havia também alguns poemas, 
todos colocando a mulher como donzela e como fonte 
de amor  idealizado foram disponibilizados ao longo 
do jornal. A edição foi finalizada com um apelo para 
que todos os interessados que receberam o periódico 
pudessem se dirigir à sede do jornal para contribuições 
voluntárias, de modo que as próximas edições pudes-
sam ser asseguradas, o que, muito provavelmente, não 
ocorreu. 

Em 1901, um novo periódico com o mesmo nome 
foi disponibilizado no Rio de Janeiro: A Escola – jornal 
Litterario, tendo como editor Ade Mesquita Campos. 
Este periódico teve, também, vida curta, contando com 
apenas três edições: 15 de outubro, 2 de novembro e 15 
de novembro.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Estudar o ensino de um idioma em um período 
específico significa contrastar fontes e discursos, de 
modo que possamos ser capazes de identificar sinais 
sobre a aplicação, ou não, de determinações impostas 
por lei, ou de métodos difundidos em materiais didá-
ticos. Assim, o estudo da legislação é importante, por 
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fornecer informações relevantes sobre os anseios dos 
governantes nas questões educacionais, da mesma 
forma que os compêndios apresentam as crenças dos 
seus autores diante da aceitação, ou não, das orienta-
ções oficiais. No entanto, a lei e o livro não são sufi-
cientes para ilustrar as rotinas educacionais do período 
estudado, uma vez que o professor tem o poder de apli-
car ou modificar as práticas esperadas, a partir de suas 
próprias concepções. Neste sentido, o estudo de diários 
de classe, cadernos e anotações podem se constituir em 
ferramentas de grande valor para o estudo do pesquisa-
dor da educação. Na dificuldade ou, até mesmo, impos-
sibilidade de se ter acesso a esse tipo de fonte, outras 
podem ser procuradas, como, por exemplo, os jornais 
e revistas, que trazem a visão de profissionais da edu-
cação, editores, literatos e jornalistas sobre a situação 
vivida pela comunidade. Foi com esse intuito que essa 
pesquisa se debruçou sobre as matérias disponibiliza-
das pelo periódico A Escola, que foi distribuído na corte 
do Rio de Janeiro em 1877 e 1878.

A partir da análise do periódico em questão, ficou 
claro que o Império estava à procura de modelos edu-
cacionais a serem implementados no Brasil, conforme 
testemunhos de Tavares Bastos e Phillipe Corrêa, por 
exemplo, sendo também possível identificar a insatis-
fação dos professores com as condições de trabalho 
e baixos salários destinados à classe docente, e não 
somente dos professores de primeiras letras, conforme 
amplamente documentado na legislação do império, 
mas também dos professores da instrução secundária. 
No que se refere à escolha de métodos de ensino, ficou 
claro que essa discussão permeou os discursos deste 
periódico, defendendo-se, mais uma vez, a utilização 
de um método mais indutivo e com um equilíbrio entre 
a teoria e a prática, sinalizando que as abordagens tra-
dicionais ainda eram frequentes nas últimas décadas do 
século XIX.

A predileção do francês foi também documentada 
no jornal A Escola, a partir dos levantamentos numé-
ricos dos alunos que frequentavam as aulas de línguas 
vivas, das cadeiras que eram abertas e quantidades de 
obras disponibilizadas para o público nas bibliotecas de 
cada província, com a constatação de que essa preferên-
cia não era sentida apenas no Rio de Janeiro, mas nas 

diversas províncias que enviavam seus relatórios para 
a coluna “Revista das Províncias”. Assim, a junção das 
informações colhidas na legislação, nos compêndios 
e nos jornais nos auxilia a compreender as posições e 
importância de cada peça que compõe o tabuleiro do 
sistema educacional brasileiro oitocentista.

NOTA

1  O método de Ensino Mútuo Lancaster ou Lancasteriano, ou de ensino 
mútuo teve sua origem no final do século XVIII, na Inglaterra, tendo 
alcançado seu auge no século seguinte. Esse método foi desenvolvido 
a partir da necessidade identificada em decorrência da forte industriali-
zação e urbanização vivenciadas pela Inglaterra, de modo que se fazia 
necessário pensar em uma forma de diminuir os custos com a educação 
do grande número de meninos que se acumulavam nas cidades. Assim, 
os ingleses Andrew Bell (1753-1832) e Joseph Lancaster (1778-1838) 
criaram uma metodologia pela qual o professor poderia ensinar aos alu-
nos mais inteligentes, e estes, dividindo a turma em pequenos grupos, 
poderiam repassar para os demais o que haviam aprendido, fazendo com 
que muitas crianças pudessem ser ensinadas ao mesmo tempo. Com o 
método mútuo, as despesas com a instrução eram diminuídas e a instru-
ção poderia chegar às classes mais pobres, a quem era destinado apenas 
o conhecimento básico de ler, escrever e contar. Em decorrência de um 
desentendimento de posicionamento teórico entre Bell e Lancaster, esse 
último aprimorou a metodologia e patenteou-a com o seu nome (CAS-
TANHA, 2012, P. 1-5). Ao ver seu método enfraquecido na Inglaterra, 
Lancaster decidiu divulgá-lo para outros países, como Portugal, Alema-
nha, Suíça, Canadá, Escócia, Irlanda, Itália, Estados Unidos e França.
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RESUMO

Este artigo reflete sobre a institucionalização do ensino da língua espanhola no 
Brasil, mediante a sua inserção nos currículos dos estabelecimentos de instrução 
comercial. Para tanto, fizemos uma análise da legislação educacional, de relatórios 
oficiais e de textos publicados em periódicos da época, entre 1905 e 1931. O recorte 
foi escolhido tendo em vista o Decreto n. 1.339, de 9 de janeiro de 1905, pelo qual 
a língua espanhola entrou pela primeira vez nos currículos formais brasileiros, e o 
Decreto n. 20.158, de 30 de junho de 1931, que (re)organizou o ensino comercial 
e suprimiu o ensino da língua espanhola dos seus currículos. Seu objetivo é iden-
tificar e analisar as finalidades políticas, pedagógicas e culturais do seu ensino em 
âmbito comercial. 
Palavras-chave: Ensino de línguas. Instrução comercial. Língua espanhola. 
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THE INSTITUTIONALIZATION OF THE SPANISH LANGUAGE IN THE COMMERCIAL INSTRUCTION OF BRAZIL 
(1905-1931)

ABSTRACT
This article reflects on the institutionalization of the teaching of Spanish in Brazil through its insertion in the curricula of the establish-
ment of commercial instructions. To attain that purpose, we analyzed the educational legislation, official reports and texts published in 
the reviews of the period, between 1905 and 1931. The chronological limits chosen were based on the decree n. 1.339, january 9th in 
1905, in which the Spanish language was inserted, for the first time, in the formal Brazilian curricula, and the decree n. 20.158, june 30th 
in 1931, which (re)organized the comercial instruction and supressed the teaching of Spanish from its curricula. We intent to identify 
and analyze the political, pedagogical and cultural aspects of its teaching. 
Keywords: teaching of languages; commmercial instruction; Spanish. 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LA INSTRUCCIÓN COMERCIAL DE BRASIL 
(1905-1931)

RESUMEN
Este trabajo refleja acerca el proceso de institucionalización de la enseñanza de la lengua española en Brasil, mediante su inserción en los 
currículos de establecimientos de instrucción comercial. Para ello hicimos un análisis de la legislación educacional, de informes oficiales 
y de textos publicados en periódicos de la época, entre 1905 y 1931. El recorte fue escogido en vista del Decreto n. 1.339, de 9 de enero 
de 1905, por el que la lengua española ingresó por primera vez en los currículos formales brasileños, y el Decreto n. 20.158, de 30 de 
junio de 1931, que (re)organizó la enseñanza comercial y suprimió la enseñanza de la lengua española de sus currículos. Su objetivo es 
identificar y analizar las finalidades políticas, pedagógicas y culturales de su enseñanza en el ámbito comercial.
Palabras clave: enseñanza de lenguas; instrucción comercial; lengua española.

L’INSTITUTIONALISATION DE L’ENSEIGNEMENT DE  LA LANGUE ESPAGNOLE DANS L’INSTUCTION 
COMMERCIAL AU BRÉSIL ( 1905-1931)

RÉSUMÉ
Cet article réflechit sur l’institutionalisation de l’enseignement de  la langue espagnole au Bésil, à travers sa insertion dans les curricu-
lums des établissements d’instrution commercial. À cette fin, nous faisons une analyse de la législation  éducationnelle, des rapports 
officiels et des textes publiés dans les périodiques, entre 1905 et 1931. La période a été  choisie grâce le Décret n. 1.339, le 9 janvier 1905, 
par lequel la langue espagnole est entrée pour la première fois dans les curriculums formels brésiliens, et le Décret n. 20.158, le 30 juin 
1931, qui a reorganisé l’enseignement comercial et a supprimé l’enseignement de la langue espagnole de ses curriculums. Son objectif est 
identifier et analyser les finalités politiques, pédagogiques et culturelles de l’enseignement dans le champ commercial.
Mots-clés: Enseignement de langues; Intruction commercial; langue espagnole.
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INTRODUÇÃO

O ensino de línguas estrangeiras, no Brasil, relacio-
na-se intimamente com a institucionalização do ensino 
das matemáticas, integrando não só a instrução militar, 
mas também as Aulas de Comércio e Agricultura, no 
século XIX. O Príncipe Regente, assim que chega com 
a família ao Brasil, toma diversas medidas para iniciar 
sua administração na nova sede de seu governo, no 
Estado do Brasil. No âmbito comercial, a primeira peça 
legislativa foi o Alvará de 15 de julho de 1809, criando 
aulas comerciais na Corte, em Pernambuco e Bahia. 

No início do século XIX, as aulas das línguas 
inglesa e francesa serviram como ferramenta para que 
os comerciantes pudessem desempenhar suas funções 
mercantis a contento. Essa política da Coroa Portu-
guesa contribuiu significativamente para a constituição 
do estudo dessas línguas como disciplinas escolares 
(Teles, 2012). O Estado sentiu a necessidade de melhor 
capacitar os novos profissionais que passaram a atuar 
no Brasil em virtude da abertura dos portos do país 
às nações amigas, realizada por D. João VI, no mesmo 
momento em que foram instituídas as aulas de línguas 
estrangeiras no país (Oliveira, 2006).

Em 1856, foi baixado o Decreto n. 1.763, assinado 
por Luiz Pereira Couto Ferraz (1818-1886), Ministro e 
Secretário de Estado dos Negócios do Império, no qual 
ordenava que o aluno, para ingressar no Instituto do 
Comércio do Rio de Janeiro, deveria estar aprovado, 
dentre outras matérias, em Inglês e Francês (Brasil, 
1856), fato que evidenciava a  importância do ensino 
de idiomas já nessa época. 

Desde o início da República, o “Americanismo”, 
ou seja, aproximação ou cooperação entre os países do 
continente americano, esteve presente nos discursos 
brasileiros, principalmente, no que se referia às relações 
internacionais entre Brasil, Estados Unidos e países sul-
-americanos. Em consequência, adveio a necessidade 
da entrada da língua espanhola nos cursos comerciais.

Obviamente que o ensino de espanhol no âmbito 
comercial não passou a existir de uma hora para outra 
com a institucionalização promovida pelo Governo 
Federal. Essa atitude do governo oficializou o que de 
modo lento já se encaminhava na sociedade. Há publi-

cações em jornais do século XIX de notícias de aber-
tura de cursos constando o ensino da língua espanhola, 
professores solicitando autorização para lecionar esse 
idioma, bem como trabalhadores em busca de coloca-
ção laboral que indicam conhecimento da língua, como 
veremos mais adiante.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo 
refletir sobre a institucionalização do ensino de espa-
nhol no Brasil, em instituições de ensino comercial, 
bem como as dificuldades desse processo, a partir de 
uma visão metodológica baseada nos pressupostos da 
história cultural e história das disciplinas escolares, 
no período cronológico de 1905 a 1931. O recorte foi 
escolhido tendo em vista o Decreto n. 1.339, de 9 de 
janeiro de 1905, pelo qual a língua espanhola entrou 
pela primeira vez nos currículos formais brasileiros, e 
o Decreto n. 20.158, de 30 de junho de 1931, que (re)
organizou o ensino comercial e suprimiu o ensino da 
língua espanhola dos seus currículos. O estudo foi 
estruturado no diálogo com Chervel (1990).

Acerca da História das Disciplinas Escolares 
(HDE), Bitencourt (2003) a esclarece como sendo um 
instrumento para a compreensão crítica acerca dos 
períodos/momentos de composição de uma disciplina 
escolar. A autora ainda complementa o entendimento 
sobre a HDE dando o seguinte esclarecimento:

A história das disciplinas escolares deve 
ser analisada como parte integrante da cul-
tura escolar para que se possam entender as 
relações estabelecidas com o exterior, com 
a cultura geral e a sociedade. Conteúdos e 
métodos, nessa perspectiva, não podem ser 
entendidos separadamente e ainda, os conteú-
dos escolares não são vulgarizações ou meras 
adaptações de um conhecimento produzido 
em um ‘outro lugar’, mesmo que possuam 
relações com esses outros saberes ou ciência 
de referência (BITTENCOURT, 2003, p. 26).

Ademais, cabe pontuar brevemente que, em con-
formidade com Carvalho e Nunes (1990), há uma ten-
dência em privilegiar a década de 1930 como sendo a 
década de inauguração das iniciativas em todas as áreas 
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de disciplina escolar. Porém, na verdade, é preciso com-
preender que tal período foi sim o das inaugurações, 
esclarecendo que estas foram as: de ministérios, institu-
tos, órgãos, leis orgânicas e outros instrumentos legais 
que objetivaram um discurso do que estava aconte-
cendo em meio à sociedade brasileira num momento de 
revolução, igualando-se à República, no sentido de que 
tentou instituir a ordem por determinações legislativas.

O “AMERICANISMO”

As relações amistosas entre o Brasil e os outros 
países americanos, principalmente na área da cultura 
e educação, somente passaram a ter efetividade após o 
Brasil adotar a república como forma de governo. No 
Segundo Império não há registro de que o Imperador 
D. Pedro II tenha feito alguma viagem diplomática para 
os países vizinhos:

[D. Pedro II] foi familiar aos poetas franceses, 
aos pintores florentinos, aos músicos de 
Milão, sendo conhecido e apontado nas ruas 
de Londres e nas praias elegantes da Europa, 
mas nunca se dignou em visitar Buenos 
Aires de Mitre e Montividéu [sic] de Flores, 
para só citar as cidades dos seus aliados na 
guerra contra Solano López. Ficou célebre sua 
viagem à Rússia, mas não consta que haja tido 
a intenção sequer de ir a Assunção, a La Paz, a 
Lima, Quito, Bogotá e Caracas, as capitais de 
países com paredes e meias (Goycochêa, apud 
Wogan, 1948, p. 1).

Como já foi dito, essas relações internacionais 
com os seus vizinhos não passaram a existir de uma 
hora para outra, apenas com a mudança da forma de 
governo. Essa mudança oficializou e impulsionou o 
que de modo lento já se encaminhava na sociedade. 
Uma publicação no Diário do Rio de Janeiro (1840) 
ressaltava a necessidade de o Brasil entrar na “grande 
família americana” e declarava: “Já nos conveio a 
monarchia sim, mas constitucional representativa, e 
federal; para o diante em seu tempo adequado só nos 
convirá a republica, que é a natural tendência da amé-

rica!!!!!!! Verba volant scriptamanent” (Diário do Rio 
de Janeiro, 1840, p. 2).1

Porém, tal como pontua Guimarães (2014, p. 
35), este sentido de pertença a uma grande “comuni-
dade americana [...] estava mais ligado ao problema 
da guerra e da proteção de interesses comerciais que 
propriamente a uma aproximação linguística entre o 
idioma de Camões e de Cervantes”. Assim, todo este 
enaltecimento da aproximação entre as referidas lin-
guagens que se encontra demonstrado no trecho do 
jornal carioca era apenas a explicitação de uma preocu-
pação de estabelecer correlações, sobretudo, políticas e 
comerciais entre os países falantes de língua portuguesa 
(em especial, o Brasil, único “falante” de português da 
América do Sul) e da espanhola (a grande maioria que 
se estabelecia na América do Sul).

No campo do ensino de línguas, mesmo no Bra-
sil Império havia interesse no aprendizado da língua 
espanhola, com professores particulares que se ofe-
reciam para ensinar o idioma de Cervantes e escolas 
particulares com cursos a preços “módicos”. Esta pro-
cura deveu-se ao fato de que chegavam ao Brasil livros 
provenientes da Espanha e países hispano-americanos, 
além de peças de teatro de companhias espanholas.

No final do século XIX, início da república, inten-
sificaram-se as críticas aos programas de ensino que 
incluíam o Italiano como idioma a ser estudado e 
deixavam de fora o espanhol. Em 1897, no projeto de 
reforma dos estabelecimentos de ensino do Exército 
constava aula da língua espanhola, mas o seu ensino 
não se efetivou no Decreto nº. 2881, que aprovou o 
regulamento dos institutos militares de ensino, insti-
tuído em 1898. Somente em 1905, com as demandas 
de uma maior integração com os países hispano-ameri-
canos nas áreas comercial e militar, a língua espanhola 
entrou efetivamente no currículo oficial das academias 
de comércio e do exército brasileiro.

ENSINO COMERCIAL

A língua espanhola, no início do século XX, foi 
incluída nos currículos do Ensino Comercial com fins 
específicos, diante de necessidades laborais, ao ser san-
cionado pelo Presidente da República o Decreto n. 1.339, 
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de 9 de janeiro de 1905, reconhecendo como oficiais os 
diplomas emitidos pela Academia de Comércio do Rio de 
Janeiro e pela Escola Prática de Comércio de São Paulo.

Ao incluir a língua espanhola nos currículos do 
Ensino Comercial, o Governo oficializa e tenta padro-
nizar uma prática que já existia desde o século XIX, 
quando havia demanda de pessoas para o labor comer-
cial que tivessem conhecimento em línguas estrangei-
ras, principalmente inglês, francês e espanhol. Para 
atender a esta demanda, foram criadas no Brasil aulas 
avulsas e cursos especiais que ademais de outras dis-
ciplinas ofertavam línguas estrangeiras, como o caso 
da autorização concedida pela Diretoria de Instrução 
Pública do Império:

— Ao mesmo, communicando, em resposta 
ao seu officio de 30 de agosto findo que, á 
vista do parecer do conselho de instrucção 
de 30 de julho ultimo, resolveu dispensar a D. 
José Ovidio Borches, do exame de habilitação 
para que se lhe conceda, na fórma do art. 101 
do regulamento de 30 de abril de 1862, auto-
risação para leccionar latim, francez, italiano, 
hespanhol e escripturação mercantil, em um 
collegio que pretende abrir em Rezende (Cor-
reio Mercantil, 1862, grifo nosso).

Havia, também, anúncios em jornais, de traba-
lhadores da área comercial que colocavam seus servi-
ços à disposição indicando quais línguas conheciam, 
demonstrando que esta habilidade era importante para 
sua contratação, como no exemplo a seguir:

GUARDA-LIVROS
Um guarda-livros fallando portuguez, francez 
e hespanhol, dispondo de algumas horas por 
dia, encarrega-se de balanços, pôr em dia e em 
ordem qualquer escripturação por mais atra-
zada e embaraçada que esteja; quem precisar 
deixe carta com as iniciaes J. F. á rua do General 
Camara n. 18, placa (Gazeta De Noticias, 1875).

Desta forma, a sociedade, de forma tácita, cobrava 
do Estado, em demandando conhecimentos da língua 

espanhola na área comercial, a inserção de seu ensino 
nos currículos oficiais, construção de planos de estu-
dos e abertura de postos de trabalho para professores 
de espanhol. Porém, o objetivo, tal como pode ser evi-
denciado, mesmo nas disposições informais dos anún-
cios de contratações nos jornais, mais claro da elevação 
e inserção do ensino de língua espanhola em meio à 
escola comercial pode ser colocado como puramente 
intencionalizado a estabelecer melhores relações com 
os países falantes de língua espanhola, sobretudo no 
que diz respeito à parte de coordenações políticas e eco-
nômicas, além do desenvolvimento das práticas comer-
ciais de forma mais enfática, ou seja, o pressuposto de 
construção de uma grande comunidade de língua his-
pano-portuguesa, de integração cultural, ficou, eviden-
temente, em segundo plano, elevando-se especialmente 
os interesses econômicos.

Assim, a escola comercial, por sua vez, teria na 
sociedade o gatilho para disparar a criação de cursos 
e disciplinas consumíveis numa construção socio-his-
tórica em constante transformação. Segundo Chervel 
(1990):

Se é verdade que a sociedade impõe à escola 
suas finalidades, estando a cargo dessa última 
buscar naquela apoio para criar suas próprias 
disciplinas, há toda razão em se pensar que é 
ao redor dessas finalidades que se elaboram 
as políticas educacionais, os programas e os 
planos de estudo, e que se realizam a cons-
trução e a transformação históricas da escola 
(CHERVEL, 1990, p. 219).

Assim, as finalidades impetradas em âmbito 
comercial/econômico e, de forma muito esparsa, cultu-
ral se confundiam com as intencionalidades pedagógi-
cas que se colocaram sobre o ensino de língua espanhola 
em meio à educação brasileira deste período analisado. 
Este sentido de confundir-se pode ser melhor enten-
dido como: as finalidade do campo econômico passa-
ram a ser determinantes ao ensino. Afinal, seria por 
meio deste que as intenções comerciais, políticas e de 
integração para a melhoria econômica poderiam ser 
efetivamente perpetuadas.
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Nesta perspectiva de historicidade, com especial 
atenção à histórica das disciplinas escolares, cabe anali-
sar o seguinte entendimento de Pessanha et al. (2004):

À medida que a história de uma disciplina 
se desenrola, sofre transformações no seu 
interior, as quais dificultam a análise de sua 
relação com a sociedade, dando a impressão 
de que só os seus fatores internos, ou aqueles 
relacionados com a sua ciência de referência, 
foram responsáveis pela sua história. 
Encontrar os pontos principais desse processo, 
considerando as forças e os interesses 
sociais em jogo na história de determinadas 
disciplinas, pode lançar mais luz sobre seus 
conteúdos e suas práticas com o objetivo de, 
se necessário, modificá-los para atender a 
novas necessidades, em vez de reproduzi-
los como se fossem neutros e independentes 
(PESSANHA et al., 2004, p. 58).

Desta forma, uma disciplina envolve extensos e 
inúmeros fatores determinantes do estabelecimento de 
seu ensino em sociedade, uma determinada cátedra, 
tal como a de ensino de espanhol absorve uma grande 
diversidade de direcionamentos, interesses e forças 
de cunho social, econômico e, principalmente, sem 
nenhum tipo de neutralidade. Logo, o resultado, a fina-
lidade almejada, será vastamente reverenciada pelos 
condicionantes educacionais governamentais, que são 
as leis, os decretos e as políticas públicas no geral que 
se colocam em meio ao jogo social e econômico que se 
efetiva sobre a grande maioria das disciplinas.

Pode-se depreender, portanto, que a prática do 
ensino de espanhol em meio ao ensino comercial no 
período de 1905 a 1931 foi um composição humana 
com a intencionalidade de construir e ascender rela-
ções socioeconômicas e culturais entre os países de 
língua portuguesa e espanhola, sendo pontualmente 
direcionada a corresponder aos interesses políticos e 
comerciais brasileiros na época de inserção das primei-
ras cátedras de espanhol no país.

Destacamos que a finalidade das escolas comer-
ciais, a partir do regulamento do governo, era dar ao 

alunado conhecimentos técnicos para o trabalho no 
campo comercial, de acordo com a ideologia republi-
cana nacionalista. Para tanto, o decreto citado previa 
dois cursos: um geral e um superior.

O curso geral daria a formação de guarda-livros, 
perito judicial e demais funcionários da Fazenda, servindo 
de preparação para o superior, que habilitaria os ocupantes 
dos cargos de agentes consulares, funcionários do Minis-
tério das Relações Exteriores, atuários de companhia de 
seguros e chefes de contabilidade de estabelecimentos 
bancários e grandes empresas comerciais. Esse curso teria 
as seguintes matérias: Português, Francês, Inglês, Aritmé-
tica, Álgebra, Ciências Naturais, Noções de Direito Civil e 
Comercial, de Legislação da Fazenda e Aduaneira, Prática 
Jurídico-Comercial, Caligrafia, Estenografia, Desenho e 
Escrituração Mercantil (BRASIL, 1907).

O curso superior trazia o ensino de Geografia 
Comercial e Estatística, História do Comércio e da 
Indústria, Tecnologia Industrial e Mercantil, Direito 
Comercial e Marítimo, Economia Política, Ciência 
das Finanças, Contabilidade do Estado, Direito Inter-
nacional, Diplomacia, História dos Tratados e Corres-
pondência Diplomática, Alemão, Italiano, Espanhol, 
Matemática Superior, Contabilidade Mercantil Com-
parada e Banco Modelo (BRASIL, 1907).

É de extrema importância enfatizar a finalidade 
das escolas comerciais, pois, em conformidade com as 
disposições evidenciadas no estudo de Chervel (1990) 
acerca da história das disciplinas escolares, entende-se 
de forma clara a escola como sendo um espaço de cria-
ção, muito mais do que de reprodução de valores e que 
as disciplinas são produzidas no interior da escola em 
suas relações com a cultura escolar. Porém, claramente, 
pode-se notar que tal direcionamento não se coloca 
sobre o ensino que era evidenciado nestas escolas.

Afinal, o ensino apresentado se condicionava 
totalmente aos determinantes mercadológicos e às 
necessidades governamentais de estabelecer relações 
comerciais com outras nações, sendo totalmente repro-
dutora de valores e intenções e esparsamente criadora, 
verdadeiramente, de algo, a não ser no sentido de que 
estas instituições produziam de forma extensa profis-
sionais com todo um entendimento teórico acerca de 
relações de tipológica comercial.



 A INSTITUCIONALIZAÇAO DO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA NA INSTRUÇÃO COMERCIAL DO BRASIL (1905-1931)  |  87

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 8 | Mai. Ago./2017

Desta forma, verificamos que, para o ensino 
comercial, a sequência era o alemão, uma língua de 
origem germânica, depois as duas línguas neolatinas 
(primeiro o italiano e depois o espanhol). Isso leva à 
compreensão de que a prioridade se estabelecia a partir 
do que se considerava mais difícil para, por fim, che-
gar-se ao que era tido como mais fácil em termos de 
ensino-aprendizagem. Dessa maneira, foi legitimada a 
voz corrente do período, que considerava o espanhol 
um idioma fácil para aprendizes brasileiros, uma ideia 
recorrente e que persistiu durante todo século XX.

Contudo, este foi o inicio de um processo de ins-
titucionalização da língua espanhola como disciplina 
escolar que se desenvolveria, também, na instrução 
militar e com maior amplitude no ensino secundário, 
com conteúdos, práticas e professores que procuravam 
ensinar a falar e escrever uma língua estrangeira, se 
constituindo essa exposição pelo professor no primeiro 
componente em ordem de importância, “[...] pois é 
ele que a distingue de todas as modalidades não esco-
lares de aprendizagem, as da família ou da sociedade” 
(CHERVEL, 1990, p. 202).

A inclusão do ensino de espanhol no sistema edu-
cativo secundário brasileiro teve início em 1919, com a 
criação da cátedra de espanhol no Colégio Pedro II, com 
a aprovação do programa de ensino pela Congregação 
desse estabelecimento e também com a nomeação do 
catedrático de espanhol para essa cadeira, também no 
ano de 1919, que foi o professor Antenor Nascentes 
(1886-1972) (DOU, 1919). Todos estes momentos pos-
sibilitaram a saída de forma progressiva do ensino de 
espanhol apenas da abrangência do ensino comercial 
e passaram a elevá-lo a outro níveis e a outros alunos.

EQUIPARAÇÕES E DESENVOLVIMENTO NO 
PAÍS

No período que se estende da publicação do 
Decreto n. 1.339/1905 a 1925, ano anterior à nova 
reforma do ensino comercial, o governo brasileiro 
equiparou diversas instituições de ensino comercial de 
diversos estados brasileiros à Academia do Comércio 
do Rio de Janeiro. Esses estabelecimentos eram obri-
gados a seguir o currículo do curso geral somente 

enquanto não fosse regulamentado o ensino comercial 
no Brasil. A seguir, Quadro 1 com lista de estabeleci-
mentos equiparados

Quadro 1 – Estabelecimentos equiparados à Academia de 
Comércio do Rio de Janeiro.
DECRETO ESTABELECIMENTOS
Nº Ano Nome Estado
1.423 1905 Escola Comercial da Bahia Bahia

2.305 1910 Academia de Comércio de Pelotas Rio Grande 
do Sul

3.199 1916
Escola de Comércio José Bonifácio São Paulo
Escola de Comércio Bento 
Quirino São Paulo

3.169 1916

Escola Superior de Comércio do 
Rio de Janeiro

Rio de 
Janeiro

Escola de Comércio de Porto 
Alegre

Rio Grande 
do Sul

3.239 1917

Instituto Comercial da Capital 
Federal 

Rio de 
Janeiro

Academia de Comércio de 
Pernambuco

Pernambuco

Academia de Comércio de 
Alagoas

Alagoas

4.727-A 1923

Academia de Ciências Comerciais Alagoas
Liceu de Artes, Ofícios e Comér-
cio do S. Coração de Jesus

São Paulo

Instituto Comercial Mineiro M i n a s 
Gerais

Instituto Lafayette Rio de 
Janeiro

Liceu de N. S. Auxiliadora São Paulo
Escola Comercial São Paulo
Escola Prática do Comércio Ceará
Associação Comercial do Pará Pará
Escola do Comércio Pernambuco
Academia de Comércio Pernambuco

Fonte: legislação consultada.

O Quadro 1 demostra que praticamente todas 
regiões tiveram estabelecimentos equiparados. Não 
encontramos fontes que indicassem equiparações de 
estabelecimentos da região Centro-Oeste, o que não 
implica dizer que não houve este procedimento. Desta-
que para as regiões sudeste com mais de 45 por cento e 
nordeste com mais 30 por cento das equiparações.

O desenvolvimento do ensino comercial no iní-
cio do século XIX foi expressivo, mas sem padroniza-
ção nos currículos. Não havia qualquer fiscalização do 
Governo Federal. Desse modo, havia uma multiplici-
dade de matérias de ensino, sem qualquer padroniza-
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ção no nome dos estabelecimentos e menos ainda da 
designação de nome dos cursos.

Com o intuito de resolver tal problema, o minis-
tro da Agricultura, Indústria e Comércio, Miguel Cal-
mon da Pin e Almeida, solicitou estudos de propostas 
de projetos para compor uma base para a regulamen-
tação nacional ao Secretário do Conselho Superior do 
Comércio, Dr. Heitor da Nóbrega Beltrão (1892-1959), 
e aos doutores Figueira de Mello e Horácio Berlinck. 
Beltrão criticou, nas justificativas de seu projeto de 
reforma do ensino comercial, o modo como foram 
feitas as equiparações à Escola de Comércio do Rio de 
Janeiro, ao dizer que “o favor official foi se barateando 
cada vez mais: multiplicaram-se as declarações de uti-
lidade pública e as subvenções orçamentarias”, como 
também ressaltou a urgência de uma regulamentação 
do ensino comercial (BRASIl, 1925).

O levantamento feito por Beltrão acerca dos esta-
belecimentos de ensino comercial no Brasil mostrou 
que quarenta e quatro escolas ofertavam um curso que 
ele chamou de comum, pois cada estabelecimento o 
denominava de uma forma diferente, com uma gama 
de noventa e cinco matérias distintas. Dentre elas, esta-
vam as línguas estrangeiras assim distribuídas: Francês, 
em dez estabelecimentos; Inglês, em doze; Alemão, em 
quatro; Italiano, em sete e Espanhol, em um (BRASIL, 
1925).

Em relação ao curso superior, o levantamento 
identificou que o curso era ofertado por seis estabe-
lecimentos dos quarenta e quatro consultados, com a 
seguinte distribuição das línguas estrangeiras: Francês, 
em um estabelecimento; Inglês, em dois; Italiano, em 
quatro; Alemão, em cinco; Espanhol, em cinco (Brasil, 
1925). É pertinente ressaltar que as escolas equipara-
das não eram obrigadas a criar o curso superior, mas 
se criado deveria seguir o currículo apresentado no já 
referido e comentado Decreto n. 1.339.

O Ensino Comercial deveria ter um curso funda-
mental e um superior, segundo proposta apresentado 
por Beltrão, ministrados em quatro anos cada um, 
com as línguas estrangeiras distribuídas em todos os 
anos letivos. O Francês e o Inglês comporiam o curso 
fundamental que se destinava a formar datilógrafos 
e auxiliares do comércio e indústria, corresponden-

tes esteno-datilógrafo em português, francês e inglês; 
empregados de escritório e viajante comercial; e 
guarda-livros.

 O curso superior, ainda segundo a mesma pro-
posta, destinar-se-ia à formação das funções de 
contador, perito judicial, perito da fazenda, perito 
aduaneiro, chefe de escritório comercial e industrial, 
agentes econômicos, funcionários do Ministério das 
Relações Exteriores, entre outros, sendo obrigatório o 
aprendizado das línguas alemã ou italiana e a espa-
nhola. Neste caso, a duração seria de três anos para 
as duas primeiras e de dois anos para a última, pois, 
segundo Beltrão, a língua espanhola seria mais aces-
sível para os brasileiros (BRASIL, 1925). Esse fato 
evidencia mais uma vez a presença do discurso da 
pseudo-facilidade no aprendizado da língua de Cer-
vantes, o que nos faz notar que esse equívoco vem 
permanecendo desde séculos anteriores, herança das 
aproximações entre Portugal e Espanha, época em que 
a corte portuguesa era bilíngue.

As línguas estrangeiras ministradas no Ensino 
Comercial deveriam dar condições para que, no final 
de curso, o aluno pudesse falar e escrever corretamente 
a língua estudada, a partir de sua gramática, de prefe-
rência simplificada, com ênfase maior na prática sobre 
assuntos comerciais, com aulas específicas de corres-
pondências comerciais ensinadas na língua-meta.

Para Figueira de Melo e Berlink, as línguas estran-
geiras estudadas no ensino superior, em estabelecimen-
tos denominados Faculdades de Ciências Econômicas, 
seriam a espanhola no primeiro ano, a italiana no 
segundo e a alemã no terceiro. Todas teriam caráter 
eminentemente prático (BRASIL, 1925).

Cabe salientar, após todo este delineamento acerca 
das tentativas de disseminação, desenvolvimento e 
expansão do ensino de língua espanhola no país, que as 
finalidades que se envolvem com a prática pedagógica 
− que se estabeleceu como sendo o reflexo e a tradução 
direta dos demais interesses e intenções da sociedade 
acerca das possibilidades que o ensino de espanhol, 
aparentemente, irá enaltecer – são aqueles inerentes aos 
desejos e ensejos governamentais de estabelecer corre-
lações políticas, comerciais e econômicas com os países 
que são fluentes na língua espanhola.
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 Isto deflagrado, sobretudo, pelo fato de que a 
grande maioria das nações vizinhas, sul-americanas, 
possuir como língua materna o espanhol e também 
pelo entendimento de que tal continente só iria real-
mente se fortalecer por meio de uma integração entre 
as nações que é colocada como sendo de cunho cultural 
mas que, na verdade, seria uma conveniência econô-
mica muito proveitosa a todos.

Além disso, em conformidade com os esclareci-
mentos pontuados por Widdowson (1991), os trata-
dos comerciais assinados e estabelecidos no período 
de 1905 a 1931 provaram de forma evidente que lín-
gua espanhola era fundamental para a sobrevivência 
econômica daquele conjunto de países sul-americanos 
fluentes em língua espanhola e em língua portuguesa 
que entendiam a importância de naquele momento efe-
tivar por meio do ensino o estabelecimento de relações 
comerciais.

NOVO REGULAMENTO DO ENSINO COMERCIAL

Após reunião com vários representantes dos 
diversos estabelecimentos de ensino comercial do país, 
Associações Comerciais e demais interessados, ouvidas 
as sugestões, o Governo Federal aprovou novo Regula-
mento, mediante o Decreto n. 17. 329, de 28 de maio 
de 1926, para os estabelecimentos de ensino técnico 
comercial reconhecidos, com dois cursos, um geral, 
obrigatório para todos os estabelecimentos, e um supe-
rior, facultativo. Com relação às línguas estrangeiras, 
o decreto aprovado confirmou a proposta de Beltrão 
para o curso geral, mas diferiu para o curso superior, 
no número de línguas a serem estudadas. Na proposta 
inicial seriam duas: a espanhola e mais uma escolhida 
entre a alemã e a italiana. Todavia, foi aprovada uma 
única língua escolhida entre as três já citadas (espa-
nhola, alemã ou italiana). Também o tempo de estudos 
foi aprovado em três anos para qualquer das três, con-
forme se observa nos Quadros 2 e 3, que seguem:

Quadro 2 – Distribuição das disciplinas do curso Geral do 
comércio, a partir de 1926:
Ano Disciplinas

1º
Propedêuticas

Intrução Moral e Cívica; Português; Fran-
cês; Inglês; Matemáticas (aritmética e 
álgebra); Geografia Física e Política; Aula 
de caligrafia.

Técnicas Contabilidade.

2º

Propedêuticas

Português; Francês; Inglês; Matemáti-
cas (aritmética e álgebra); Corografia do 
Brasil; História Geral e do Brasil; Aula de 
datilografia e desenho.

Técnicas Contabilidade mercantil, métodos de 
classificação de papéis e sistema de fichas.

3º

Propedêuticas

Português; Francês; Inglês; Álgebra e 
geometria; Noções de Química, Física e 
História Natural; Aula de mecanografia e 
desenho geométrico.

Técnicas

Contabilidade Agrícola e Industrial; 
Noções de Geografia Econômica e de His-
tória do Comércio, da Agricultura e da 
Indústria.

4º Técnicas

Matemáticas aplicadas; Contabilidade 
Bancária e de Companhia de Seguros;
Contabilidade Pública; Complementos 
de Física, Química e História Natural, 
aplicadas ao comércio; Noções de Direito 
Constitucional, Civil e Comercial; Legis-
lação da Fazenda e Aduaneira; Noções de 
Merceologia e Tecnologia Merceológica;
Aula prática de comércio e de processos 
de propaganda comercial e anúncios.

Fonte: Decreto n. 17. 329, de 28 de maio de 1926.

Quadro 3 – Distribuição das disciplinas do curso Superior do 
comércio, a partir de 1926:
Ano Disciplinas

1º

Alemão, Italiano ou Espanhol; Matemáticas Aplicadas às 
Operações Comerciais; Geografia Humana, Geografia 
Comercial; Tecnologia Industrial e Mercantil; Contabili-
dade Administrativa, Agrícola e Industrial.

2º

Alemão, Italiano ou Espanhol; Obrigações do Direito 
Civil, Direito Comercial e Marítimo;
Economia Política, Ciência Das Finanças; História do 
Comércio, da Agricultura e da Indústria;
Direito Constitucional E Administrativo, Ciência Da 
Administração.

3º

Alemão, Italiano ou Espanhol; Contabilidade Mercan-
til Comparada e Banco-Modelo; Direito Internacional, 
Diplomacia, História dos Tratados e Correspondência 
Consular e Diplomática;
Direito Industrial e Legislação Operária; Psicologia Apli-
cada ao Comércio; Noções de Arte Decorativa.

Fonte: Decreto n. 17. 329, de 28 de maio de 1926.
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O objetivo do ensino das línguas no curso superior 
era fazer com que os alunos pudessem falar e escrever 
com facilidade a língua estrangeira. Assim, os professo-
res deveriam ministrar suas aulas através de um ensino 
fundamentalmente prático, ministrado na língua-alvo, 
com ênfase em correspondências comerciais. Os alunos 
dos cursos geral e superior receberiam respectivamente 
diplomas de Contador e de Graduado em Ciências 
Econômicas e Comerciais, que com o desenvolvimento 
dos currículos dos cursos da área de comércio passa-
riam por distintas reformas e em linhas gerais estariam 
caminhando para a formação do Técnico em Contabi-
lidade e do Contador, respectivamente.

Ou seja, não havia nenhuma intencionalidade de 
elevar e enaltecer a cultura e toda a composição riquís-
sima da língua espanhola. O interesse era pura e intrin-
secamente relacionado à aprendizagem para o trabalho, 
para a prática, para o estabelecimento de relações 
comerciais, para a efetivação de transações economica-
mente proveitosas para todos os envolvidos, com foco 
apenas neste sentido da elevação econômica, do desen-
volvimento e estabelecimento efetivo de relações inter-
nacionais com as nações vizinhas ao Brasil, pontuando 
que a grande maioria destas falava – e fala – espanhol.

Assim, pode-se depreender que abrir espaço à 
cátedra de espanhol em meio ao ensino comercial 
no Brasil foi apenas uma conveniência e uma atitude 
lógica tomada pelo governo e as políticas públicas edu-
cacionais da época, que foram muito bem utilizadas e 
conduzidas, no que diz respeito a efetivação das inten-
ções governamentais, em meio às escolas.

Como comentado anteriormente, a língua espa-
nhola, por ser uma língua de “fácil aprendizagem”, não 
resistiu ao discurso simplista dos legisladores e saiu 
do currículo do Ensino Superior Comercial a partir 
da nova reforma aprovada pelo Decreto n. 20. 158, de 
30 de junho de 1931, assinado pelo chefe do Governo 
Provisório, Getúlio Vargas, e seu Ministro da Educação 
e Saúde Pública, Francisco Campos, proveniente, “pra-
ticamente na íntegra, de um projeto [...] elaborado por 
uma equipe composta, na Álvares Penteado2, pelo pro-
fessor Horácio Berlinck [...]” (FAZOLI FILHO, 1992, 
p. 50). Vale ressaltar que o Ministério da Educação e 
Saúde, criado em 1930, ocupou-se de todos os níveis 

de ensino e iniciou já a partir de sua criação uma rees-
truturação do sistema educacional brasileiro (primário, 
secundário, superior e profissional).

PSEUDO-FACILIDADE NO APRENDIZADO DA 
LÍNGUA ESPANHOLA

Celada (2002) ressalta em sua pesquisa que:

O efeito de proximidade dado pela especí-
fica relação entre as materialidades das duas 
línguas de origem latina – espanhol e portu-
guês do Brasil – contribui a produzir um “efeito 
de transparência” que se associou ao referido 
menosprezo da necessidade de submeter-se 
ao estudo da língua espanhola. Nesse sentido, 
inclusive, é possível afirmar que, em muitos 
casos, o espanhol se apresentava, mais do que 
como uma língua estrangeira, como uma “ver-
são”, ora “mal falada” (sic), ora “mais formal”, do 
português do Brasil. Em síntese, e de uma forma 
geral, podemos dizer, com relação ao estatuto 
dessa língua no Brasil, que não lhe era suposto 
um saber e, por isso, o enunciado possível na 
boca de não poucos brasileiros até o início da 
década de 90 era: “Estudar espanhol?! Precisa 
mesmo?” (CELADA, 2002, p. 31-32).

Essa concepção dos brasileiros em relação ao espa-
nhol, de que não haveria necessidade de estudá-lo, per-
meou todas as tentativas de implantação de seu ensino 
nas instituições brasileiras, no início do século XX, pelo 
menos até a década de 1990. No entanto, essa concep-
ção de facilidade não surge no século XX, mas remonta 
à constituição do estado nacional português, que rece-
bemos como legado (GUIMARÃES, 2014).

No processo de valorização da língua nacional, um 
aspecto importante foi o embate da língua portuguesa 
contra a língua espanhola, pois nos séculos XV e 
XVI a língua de Cervantes era tida como de cultura, 
quase que uma segunda língua, na Corte portuguesa, 
castelhanizada, efeito dos laços matrimoniais de 
soberanos portugueses com princesas castelhanas 
(TYSSIER, 2007).
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Nos séculos seguintes há uma postura em defesa 
da língua portuguesa que passou a considerar a língua 
castelhana como um obstáculo aos objetivos de possuir 
uma língua forte e reconhecidamente superior, usando 
como estratégia para regredir o interesse pelo aprendi-
zado desta língua, com a criação do mito da facilidade 
ou simplesmente não a indicando como língua útil para 
os estudantes na tentativa de relegá-la ao esquecimento. 
Deste modo, Martinho de Mendonça de Pina e Proença 
(1693-1743) assinalava em sua obra Apontamentos para 
a educação de um menino nobre (1734) que, dentre os 
conhecimentos necessários à formação de um menino 
nobre estava o das línguas francesa e inglesa, de pre-
ferência a castelhana e italiana, “que não precisam de 
grande aprendizagem para se entenderem”. Já em 1746, 
Luís António Verney (1713-1792) não referenciava a 
língua espanhola ao indicar de utilidade se o estudante 
“[...] aprendesse Francez, ou Italiano, para poder ler as 
maravilhozas obras, que nestas linguas se-tem com-
posto, em todas as Ciencias, de que nam temos, tradu-
soens Latinas” (VERNEY, 1746, p. 122).

No Brasil, o anticastelhanismo foi trazido pelos 
intelectuais que se formavam na Universidade de 
Coimbra e com maior intensidade desde o início no 
século XIX, com a vinda da família real e sua comitiva. 
No campo literário, dois grandes críticos da época em 
que os portugueses tinham maior apreço pelo caste-
lhano foram o cônego Joaquim Caetano Fernandes 
Pinheiro (1825-1876), professor de Retórica, poética 
e literatura nacional no Imperial Colégio de Pedro II, 
que acreditava que esta proximidade teria resultado na 
decadência das letras em Portugal, principalmente no 
período da União Ibérica (1580-1640), união de Portu-
gal e Espanha sob a mesma coroa dos Felipes de Cas-
tela, expondo sua opinião em sua obra Curso elementar 
de litteratura nacional (1862):

[...] a fatal influencia que a escola de Gongora 
exerceu sobre a poesia portugueza fez-se sen-
tir de modo bem manifesto no genero lyrico 
e suas diversas especies. Nem-um dos poetas 
d’esse periodo [1580-1750] póde ser apontado 
como modelo, e não desejando nós multi-
plicar citações inuteis, mas antes offerecer á 

juventude uma grinalda das mais odoriferas 
flores da litteratura nacional, omittimos essa 
pleiade de poetas gongorista, cujo brilhante 
europel poderia fascinar as suas verdes ima-
ginações. Abrimos uma unica excepção em 
favor d’um compatriota nosso, [Manuel Bote-
lho D’oliveira], a quem cabe a honra d’haver 
primeiro feito ouvir as harmonias da musa 
brasileira, e cantado as producções do nosso 
solo, esmaltando seus versos com a côr local, o 
mais saliente distinctivo das litteraturas coir-
mans (PINHEIRO, 1862, p. 186).

O segundo foi o professor maranhense Francisco 
Sotero dos Reis (1800-1871), do Instituto de Huma-
nidades, em sua obra Curso de literatura portugueza e 
brasileira (1866), que também afirma ser a adesão dos 
portugueses à escola literária de Góngora3 uma das 
causas da decadência da literatura portuguesa:

Um estylo figurado em que dominão á todo 
proposito as hyperboles e metaphoras des-
communaes e mal cabidas, as antitheses 
reproduzidas até a saciedade, com um cortejo 
de argucias e trocadilhos de palavras, ou em 
que nada se diz simples e naturalmente, eis o 
estylo então em voga!
Assim como o despotismo déra outr’ora nas-
cimento ao apologo, que é um invento filho 
da escravidão, assim deo nessa época origem á 
esta linguagem enigmatica, producto da com-
preenssão do pensamento, tanto em Portugal, 
como na Hespanha, onde subsistião as mes-
mas causas de degradação intellectual, porque 
ahi tambem preponderavão a inquisição e os 
Jesuitas (REIS, 1866, p. 50).

 Esse processo de apagamento da língua espanhola 
resultou, no Brasil, pela baixa procura pelo seu apren-
dizado e no discurso transformado em mito de que o 
espanhol era de fácil aprendizagem, não necessitando 
de estudo sistematizado, dificultando assim sua institu-
cionalização. Destarte, a língua espanhola não se man-
teve por muito tempo no Ensino Superior Comercial, 
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uma vez que não tinha à época, de um lado, tradição 
cultural, ficando essa função a cargo da língua francesa, 
e, de outro, força comercial, característica da língua 
inglesa, já que o Brasil tinha uma balança comercial 
fortemente voltada para os países anglo-saxônicos, 
principalmente os Estados Unidos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O fato de a oficialização do ensino da língua espa-
nhola no Brasil ter ocorrido na instrução comercial é 
muito significativo, pois demonstra como as línguas 
estrangeiras, necessárias, sobretudo, para o desenvolvi-
mento do comércio, foram prestigiadas e tiveram um 
primeiro impulso em sua constituição de disciplina 
escolar, assim como ocorreu com o inglês e o francês 
no início do século XIX.

O ensino comercial é bem significativo para a com-
preensão das relações estabelecidas com outros países, 
com a cultura geral e com a sociedade. A capacitação 
dos trabalhadores do comércio para atuarem com com-
petência nas transações comerciais com países hispano 
falantes foi o motivo para a entrada da língua espanhola 
nos currículos brasileiros. Por meio de um ensino prá-
tico da língua era dada a capacitação necessária para as 
profissões que exigiam um curso superior. Esse ensino 
direcionado para o ensino comercial se configura como 
um primeiro momento do que hoje denominamos 
ensino de língua estrangeira para fins específicos, tão 
necessário para a realização das tarefas laborais, bem 
como para o ingresso nos programas de pós-graduação 
stricto sensu.

Pouca atenção se tem dado ao ensino da língua 
espanhola no comércio, tema que requer ainda mais 
aprofundamento nas pesquisas para uma melhor ava-
liação da sua contribuição na constituição da língua 
espanhola como disciplina escolar. Contudo, podemos 
afirmar que a entrada da língua espanhola nos currí-
culos comerciais foi um primeiro passo nesse sentido, 
apesar das dificuldades advindas da ideia de que a lín-
gua espanhola era muito parecida com a língua portu-
guesa e por isso não haveria necessidade de estudá-la.

O ensino da língua espanhola no âmbito comer-
cial brasileiro começou, por meio das necessidades do 

comércio, a formar um conteúdo, acumular documen-
tos e ganhar corpo para posteriormente se consolidar 
como disciplina escolar em outros ramos da educação.

NOTAS
1  Decidimos usar a grafia da época, da mesma forma como estão nos 

documentos pesquisados, nas citações diretas.
2 A Escola de Comércio Álvares Penteado surgiu em 1902 com o nome 

de Escola Prática de Comércio de São Paulo, e tinha como objetivos 
ministrar ensino profissionalizante do comércio para alunos a partir 
de 15 anos.

3  Escola literária espanhola criada por Luis de Góngora e Argote (1561-
1627), com um estilo literário caracterizado pelo exagero nas com-
parações e metáforas, o desequilíbrio da composição, o excesso de 
ornatos, a linguagem rebuscada e obscura.
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RESUMO

O presente artigo é parte da dissertação de mestrado intitulada O Papel do Ensino 
de Língua Inglesa na Formação do Perfeito Negociante (1759-1846), defendida em 
2012, através do Programa de Pós Graduação em Letras da Universidade Federal 
de Sergipe (PPGL-UFS). O objetivo principal deste trabalho é observar o ensino 
de línguas vivas nas Aulas de Comércio à luz de pensadores ilustrados como John 
Locke (1632-1704) e Luiz Antonio Verney (1713-1792) no cenário da necessidade 
portuguesa de aparelhar seus homens de negócio com as habilidades próprias da 
atividade comercial. A partir de levantamento bibliográfico e análise de conjunto 
documental composto por algumas peças legislativas, periódicos e compêndios, 
foram observadas manifestações do ensino de línguas estrangeiras nas Aulas de 
Comércio durante a ascensão das línguas vivas e o consequente declínio do Latim. 
Um dos resultados proporcionados pelo estudo é a verificação do ensino de língua 
francesa nas Aulas de Comércio portuguesas antes da língua inglesa ter sua rele-
vância sacramentada. As Aulas de Comércio da Cidade do Porto são exploradas 
como retrato de como se deu o ensino de línguas vivas no contexto pesquisado.
Palavras-chave: Ensino de línguas. Aulas de Comércio. Ilustração portuguesa.

O ENSINO DAS LÍNGUAS VIVAS NAS 
AULAS DE COMÉRCIO

Thadeu Vinícius Souza Teles
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THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE PERFECT TRADER’S EDUCATION (1759-1846)

ABSTRACT
This paper is part of the master’s thesis entitled “The Role of English Language Teaching in the Perfect Trader’s Education (1759-1846)”, 
defended in 2012, through the Postgraduate Program in Languages of the Federal University of Sergipe (PPGL-UFS). The main objec-
tive of this work is to observe the teaching of modern languages along with the Portuguese School of Commerce in the light of illustrated 
thinkers such as John Locke (1632-1704) and Luiz Antonio Verney (1713-1792) in the scenario of the Portuguese need to equip their 
businessmen with the skills of commercial activity. From a bibliographical survey and analysis of a documentary set consisting of some 
pieces of legislation, periodicals and compendiums, manifestations of the teaching of foreign languages were observed in the School of 
Commerce during the rise of modern languages and the consequent decline of Latin. One of the results provided by the study was the 
verification of French-language teaching in Portuguese School of Commerce before English language had had its sacramental relevance. 
The School of Commerce in the City of Porto is explored as a picture of how the teaching of modern languages in the researched context 
was given.
Keywords: Language teaching; Portuguese School of Commerce; Portuguese illustration.

LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS VIVAS EN LAS CLASES DE COMERCIO

RESUMEN
El presente artículo es parte de la tesis de maestría titulada O papel do Ensino de Língua Inglesa na Formação do Perfeito Negociante 
(1759-1846), defendida en 2012, a través del Programa de Postgraduación en Letras de la Universidad Federal de Sergipe (PPGL-UFS). 
El objetivo principal de este trabajo es observar la enseñanza de lenguas vivas en las Clases de Comercio a la luz de pensadores ilustrados 
como John Locke (1632-1704) y Luiz Antonio Verney (1713-1792) en el escenario de la necesidad portuguesa de equipar a sus hombres 
de negocios con las habilidades propias de la actividad comercial. A partir de levantamiento bibliográfico y análisis de conjunto docu-
mental compuesto por algunas piezas legislativas, periódicos y compendios, se observaron manifestaciones de la enseñanza de lenguas 
extranjeras en las Clases de Comercio durante el ascenso de las lenguas vivas y la consiguiente declinación del Latín. Uno de los resul-
tados proporcionados por el estudio es la verificación de la enseñanza de lengua francesa en las Clases de Comercio portuguesas antes 
que la lengua inglesa tenga su relevancia sacramentada. Las Clases de Comercio de la Ciudad de Oporto son exploradas como retrato 
de cómo se dio la enseñanza de lenguas vivas en el contexto investigado.
Palabras clave: Enseñanza de idiomas; Clases de Comercio; Ilustración portuguesa.

L’ENSEIGNEMENT DE LANGUES VIVANTES DANS LES CLASSES DE COMMERCE

RÉSUMÉ
Cet article est une partie de la dissertation du master intitulée “La fonction de l’enseignement de la langue anglaise dans la formation 
du parfait marchand”, défendue en 2012, dans le Programa de Pós Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe (PPGL-
UFS). L’objectif principal de ce travail est observer l’enseignement de langues vivantes dans les classes de commerce en se basant sur les 
penseurs des Lumières comme John Lock ( 1632-1704) et Luiz Antonio Verney ( 1713-1792) , lorsque Portugal avait le besoin d’équiper 
ses hommes d’affaires avec les habilités en ce qui concerne l’activité commercial. À partir d’une collecte de donées bibliographiques et 
d’analyse d’ensemble de documents composé pour quelques législations, périodiques et compendiums, ont été observées des manifes-
tations d’enseignement de langues étrangères dans les Classes de Commerce pendant l’ascension des langues vivantes et conséquente 
déclin du latin. Un des résultats de cette étude est la vérification d’enseignement de langue française dans les Classes de Commerce por-
tugaises avant la langue anglaise avoir son importance consacrée. Les Classes de Commerce de la ville de Porto sont exploitiée comme 
une image de l’enseignement de langues vivantes dans le contexte recherché.
Motes-clés: Enseignement de langues; Classes de Commerce; Lumière Portugaise
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INTRODUÇÃO

As principais reformas empreendidas pela figura 
revolucionária do Marquês de Pombal concentraram-se 
no campo da instrução. Dentre elas, encontra-se a cria-
ção das Aulas de Comércio (1759). Tais Aulas consis-
tiram basicamente em aulas sobre aritmética, câmbio, 
pesos, medidas, seguros e métodos de escrever livros 
ou partidas dobradas. Além das aulas sobre gestão e as 
rotinas mercantis, o ensino de línguas estrangeiras deu 
seus primeiros passos com a finalidade de viabilizar 
transações comerciais, tradução de textos, redação de 
cartas de mercância, apólice de seguros, entre outros.

A conjuntura portuguesa dentro do contexto mer-
cantil e do interesse de construção de um Estado por-
tuguês moderno, após o Terremoto de Lisboa (1755), 
levantou a necessidade portuguesa de alinhar-se ao 
pensamento e práticas existentes nos seus vizinhos. 
Em busca de um cenário favorável para que as habili-
dades profissionais ganhassem maior atenção visando 
incrementar o capital e evitar os prejuízos portugueses 
frequentes, tanto por suas inabilidades com métodos 
de gestão e registro de caixa quanto por dominarem 
muito pouco a língua dos seus parceiros econômicos. 
Seguindo essa ideia de aperfeiçoar a mão de obra res-
ponsável pela principal atividade econômica portu-
guesa, o Marquês de Pombal recomenda o ensino de 
línguas vivas.

ENSINO DE LÍNGUAS E O PENSAMENTO 
ILUSTRADO

Grandes pensadores ilustrados como Luiz Anto-
nio Verney1 (1746) e Jonh Locke (1779) já reconhe-
ciam a importância do ensino de línguas estrangeiras 
modernas. Enquanto discutia sobre a gramática ver-
nácula, Verney (1746, p. 5-6) menciona rapidamente 
a acessibilidade proporcionada pelo conhecimento de 
outra língua. Como exemplo ele cita os romanos. Ao 
contrário dos gregos, que preferiam não comprometer 
a força de sua língua e evitavam aprender outros idio-
mas, os romanos buscaram aprender a língua grega e 
assim aperfeiçoarem-se em temas como Matemática, 
Filosofia e Belas Letras.

A respeito da educação dos menores, Locke (1779, 
p. 233-234) apresenta um extenso roteiro de sugestões 
de que matérias devem ser ensinadas. Observa-se, den-
tre suas indicações, o aprendizado de outras línguas. 
Ele afirma no §162 de sua obra Some Thoughts Con-
cerning Education que “quando o menino sabe falar sua 
língua materna, é tempo de ensinar-lhe alguma outra 
língua”2. Locke segue dando graus de importância às 
línguas estrangeiras, ordenando primeiro o ensino do 
Francês no caso dos ingleses e depois o Latim. O autor 
recomenda o aprendizado de uma língua estrangeira 
viva como conhecimento “indispensável para o negó-
cio, para o comércio e para os assuntos da vida”.3

De passagem, vale comentar acerca das reco-
mendações iluministas de realocamento da indicação 
do estudo de línguas. Assim como fez Locke, outros 
ilustrados reconheceram que o Latim já não atendia a 
necessidade dos propósitos iluministas de seculariza-
ção e de formação de recursos humanos úteis. Além 
disso, o Latim, como “língua verdade”, “estava imbuída 
de um impulso largamente estranho ao nacionalismo”, 
ou seja, evitava a ascensão do status da língua da pátria 
em detrimento da língua sagrada, e por outro lado 
ainda impedia que outras línguas recebessem maior 
atenção (ANDERSON, 2008, p. 42).

Em seu estudo sobre o aparecimento da escola 
moderna, Hilsdorf (2006, p. 158-159) discorre sobre 
alguns detalhes das escolas populares elementares entre 
os séculos XIV e XV. Ao tratar da educação profissio-
nal nessas escolas urbanas, a autora aponta indícios do 
ensino de contabilidade e correspondência comercial 
desligado de teologia e Latim. Ainda para a época da 
passagem do período medieval para o início dos tem-
pos modernos, ela afirma que 

Nessas cidades onde os mercadores e artesãos 
eram tão importantes, não havia muito o 
interesse em promover a disseminação da 
gramática latina e das artes liberais: isto era 
assunto dos mestres das instituições religiosas 
(escolas monásticas, paroquiais e episcopais), 
dos mestres-livres e dos humanistas que 
abriam cursos privados de gramática, além 
dos professores e repetidores das faculdades 
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de artes. Para elas, o ensino mais necessário 
era, antes, aquele que preparava o trabalho 
para numa casa comercial, num banco ou num 
tabelionato, e foi na contratação de professores 
para estes saberes que se concretizou o bom 
governo das cidades.

Embora o ensino comercial encarasse como fun-
damental o afastamento do Latim e do pensamento 
eclesiástico na formação do grupo mercantil, pode-
-se dizer que parte considerável dos requisitos para o 
bom negociante estavam ainda atrelados a característi-
cas dos princípios religiosos da Postilla de Commercio 
(1817), conforme recupera Chaves (2006, p. 4327), em 
trecho que destaca valores como boa conduta e retidão 
no desempenho dos negócios:

Os predicados de que se forma a estimação do 
comerciante são: a verdade, a boa fé, a pontua-
lidade, a prudência, a economia, a aplicação 
ao negócio, a inteligência do negócio mercan-
til e a exatidão dos seus livros de contas. O 
conjunto dessas virtudes forma o maior cré-
dito, e a menor falta em algumas delas o dimi-
nui: desta nasce o prejuízo dos negociantes, a 
sua ruína, e o dano geral da sociedade.

A valorização das línguas vivas em ascensão foi 
impulsionada a partir da revolução protestante, a qual 
“destruiu o Latim como língua franca internacional e 
ajudou a promover a rivalidade entre as línguas nacio-
nais da Europa”4 (HOWATT, 1984, p. 102). Indepen-
dente da rivalidade entre os vernáculos causada pelo 
desuso da língua latina, deve-se ainda reconhecer que 
foi o modelo das gramáticas latinas que proporcionou 
uma primeira estruturação do ensino das línguas vivas, 
como se verá no próximo capítulo.

Voltando à importância das línguas estrangei-
ras modernas para o comércio português, vê-se que o 
próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, no período 
anterior ao título de Marquês e antes de tornar-se o 
braço forte do gabinete, já havia atentado para os pos-
síveis impedimentos para o comércio diante da língua 
inglesa. Ele observou o caso prático de encomendas, 

embarque e desembarque de mercadorias nos portos 
portugueses:

Para carregarem os navios portuguezes para 
a generalidade de nossos mercadores, seria 
necessário haver aqui outro igual ou grande 
número de correspondentes5 que os comu-
nicassem, assim como é a mesma proporção 
que os mercadores de Inglaterra para susten-
tar entre nós o comércio necessitão de grande 
número de commissarios, que estableceram 
por todo o Portugal e Ilhas adjacentes. Não 
basta que haja em Portugal quem faça enco-
mendas; he necessario que respectivamente 
hava em Inglaterra quem as avie e informe dos 
interesses e oportunidades para ellas primeiro 
se pedirem e depois se despacharem (MELO, 
1986, p. 57-58).

Sabe-se que, do aperfeiçoamento dos comercian-
tes dependia o desenvolvimento do setor de comércio 
português. Assim, interessava a Pombal aparelhar os 
homens de negócio com noções das línguas estrangei-
ras que fossem úteis na realização de transações comer-
ciais, em especial a língua inglesa, devido à longeva 
aliança comercial entre Inglaterra e Portugal. 

Apesar de aconselhada e reconhecidamente neces-
sária, a criação da Aula de Comércio, em 19 de maio de 
1759, não previa até então o ensino de línguas estran-
geiras modernas. Observa-se, porém, a abertura de 
uma Aula Francesa em 18 de Maio de 1761 pelo Mar-
quês de Pombal. Segundo Francisco Santana (apud 
RODRIGUES, GOMES & CRAIG, 2003, p. 11), essa 
aula pretendia fazer o aperfeiçoamento do Francês dos 
alunos, devendo tais estudos acontecerem nas tardes 
que ficavam livres e após a aprendizagem dos elemen-
tos básicos. A língua deveria ser praticada nas matérias 
pertencentes à Aula de Comércio. Entretanto, essa aula 
foi extinta em 1765.

De certa forma surpreende observar que, diante 
do volume de negociações comerciais mantidas com a 
Grã-Bretanha, a língua francesa tenha sido escolhida 
para ser ensinada como língua estrangeira nas aulas 
oficiais oferecidas no início da Aula de Comércio. Acre-
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dita-se que a razão para tanto tenha sido baseada na 
convenção tradicional da leitura de clássicos de auto-
res célebres em Francês (OLIVEIRA, 2006, p. 43), ou 
simplesmente tenha sido um reflexo da resistência ao 
estrangeiramento por parte de uma sociedade portu-
guesa deveras receosa depois de tratados nem sempre 
proveitosos para Portugal:

É curioso que se tenha aberto uma Aula 
Pública da Língua Francesa para os Aulis-
tas da Aula de Comércio, e não da Língua 
Inglesa, idioma falado pelo país com o qual 
Portugal mantinha mais relações comerciais, 
principalmente quando se leva em conta que 
a principal justificativa da publicação da pri-
meira Gramática Inglesa escrita em português 
de que se tem notícia, conforme as palavras 
do autor no prefácio, era o seu “great Use in 
Commerce”, isto é, sua grande utilidade no 
Comércio. Trata-se da Grammatica anglo-
-lusitanica & lusitano-anglica ou “Gramatica 
Nova, Ingleza e Portugueza, e Portugueza e 
Ingleza; dividida em duas partes”, a primeira 
para a “instruição dos Inglezes que desejarem 
alcançar o conhecimento da Lingua Portu-
gueza” e a segunda “para o uso dos Portugue-
zes que tiverem a mesma inclinação a Lingua 
Ingleza” (OLIVEIRA, 2008, p. 10).

 Não obstante a língua francesa ter sido pre-
ferida neste primeiro momento, uma vez que ainda 
estava em evidência no cenário comercial global euro-
peu, as primeiras Aulas de Comércio notabilizaram-se 
por destacar cada vez mais em sua fundamentação a 
importância do ensino das línguas estrangeiras para a 
instrução comercial. Cabe mencionar, como exemplo, 
o caso da oração de abertura do quinto curso de Aula 
de Comércio proferido por Alberto Jacqueri de Sales a 
21 de Agosto de 1776, recuperado por Ribeiro (1872, p. 
278). Nele, enquanto defendia a importância da “scien-
cia do commercio”, o Lente6 aponta mais uma vez o 
ensino de línguas, nesse caso a francesa, como um dos 
benefícios do estabelecimento de tais Aulas. Segundo 
Jacqueri, “depois de estabelecida a Aula, não só as Con-

tadorias da Fazenda, senão tambem os escriptorios 
dos negociantes poderam recrutar escriptores habeis; 
melhorou-se tambem a fórma da letra; e adquiriu-se o 
conhecimento da Lingua Franceza”.

Alberto Jacqueri de Sales7 foi o segundo lente da 
Aula de Comércio de Lisboa, além de ter sido cavaleiro 
da ordem de Cristo em 1771. Foi também o responsável 
pela tradução do mais famoso dicionário de comércio: 
Dictionnaire universel du commerce, d’histoire naturelle 
et des arts et métieres, o qual foi editado pela primeira 
vez no início do século XVIII, entre 1723 e 1730 por 
Jacques Savary dês Bruslons. De acordo com Chaves 
(2006, p. 163), o dicionário produzido por Jacqueri 
não se tratou simplesmente de uma tradução da obra 
francesa, pois foi na verdade uma “adaptação daquela 
obra às condições econômicas e comerciais de Portugal, 
contendo, em seus quatro volumes manuscritos, regras 
gerais do comércio interno e, principalmente, externo”. 
Adaptações de obras famosas eram um procedimento 
comum à época se considerarmos o volume de obras 
dessa natureza.

Do verbete “Aula de Commercio”, colhido do 
Dicionario de commercio organizado pelo referido 
lente entre 1761 e 1765, pode-se reforçar a ideia da 
necessidade da língua estrangeira acusada pela Junta 
de Comércio. Ao referir-se à “Aula Publica de Lingua 
Franceza”, Alberto Jacqueri de Sales (s.d., p. 215) credita 
a escolha da língua francesa entre as línguas vivas, “ent-
tendendo ser a Franceza geralmente fallada na Europa”. 
Ele segue descrevendo a Aula e menciona a nomeação 
de “Abbade” Carlos Francisco de Garnier como lente 
da língua francesa. Entretanto, como já foi colocado, 
ficaria sob sua responsabilidade também aulas sobre 
“Elementos da Geografia, como sciencia summamente 
necessaria aos homens de negocio” para os “Discipulos 
admittidos na Aula de Commercio, e as mais pessoas 
que se quizerem aproveitar destas gratuitas licoens”.

Acerca da adoção da língua francesa para dar iní-
cio ao ensino de línguas estrangeiras modernas nas 
Aulas de Comércio, observa-se, a partir da trajetória 
do Marquês de Pombal, que o Francês era a língua da 
diplomacia, da moda e da literatura naquela época. Por-
tanto, foi escolhida por Pombal, que, como diplomata e 
homem ilustrado que foi, dominava a língua francesa, 
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muito útil para tais fins, independentemente de toda 
influência mercantilista inglesa adquirida enquanto 
viveu fora de Portugal. Confirmou-se, contudo, que a 
língua inglesa estava mais bem indicada ao caso das 
relações comerciais luso-britânicas. Tal fato pode ser 
claramente percebido quando o ensino da língua fran-
cesa foi sendo abandonado pelas Aulas diante do alar-
gamento das relações com a Inglaterra, em virtude dos 
tratados que se foram estabelecendo.

Sobre as línguas estrangeiras que se estudaram 
em Portugal antes da língua inglesa, podem-se citar a 
língua francesa e a italiana, esta última justificada pela 
necessidade da leitura da vasta literatura de obras clás-
sicas de contabilidade, uma vez que foram os italianos 
os responsáveis pela invenção do método de registro 
comercial conhecido como ‘partidas dobradas’, entrada 
e saída de mercadorias. Da exigência do domínio de 
elementos pertinentes à profissão mercantil como geo-
grafia, navegação e aritmética, por parte dos lentes res-
ponsáveis pelo ensino de língua estrangeira, pode-se 
depreender mais uma vez a intenção de dar aplicabi-
lidade prática à língua nos conteúdos do restante das 
matérias estudadas nas Aulas.

Uma característica que parece passar despercebida 
pela literatura se refere ao papel dos Lentes na propaga-
ção da ideologia ilustrada. Ao observar rapidamente a 
relação entre lentes de perfil ilustrado, como João Hen-
rique e Alberto Jacqueri, e o Estado português, pode-se 
perceber que a seleção dos mesmos, além de levar em 
conta a competência do conhecimento das matérias de 
ensino, buscava assegurar a transmissão e fossilização 
dos princípios econômicos e ideológicos responsáveis 
pela modernização da nação portuguesa. Para tanto, os 
lentes atuariam como “reprodutores de conhecimento 
e agentes de mudança social”, ao tempo em que multi-
plicavam outros indivíduos aptos a servirem de instru-
mentos do desenvolvimento ansiado (RODRIGUES, 
GOMES & CRAIG, 2009, p. 380). 

AULAS DA ACADEMIA DA REAL MARINHA E 
COMÉRCIO DA CIDADE DO PORTO

Apesar de fora da capital portuguesa, outra repre-
sentação significativa de desdobramentos das Aulas 

de Comércio deu-se na cidade do Porto, a qual era 
um importante centro de negócios desde a alta idade 
média localizada na foz do rio Douro e apresentava 
um próspero comércio baseado principalmente no 
vinho. Diante das necessidades de aperfeiçoar o comér-
cio desta notável cidade, a Junta da Administração da 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro enviou a Sua Alteza Real uma petição contendo 
as necessidades concretas da burguesia mercantil local:

Havendo-se criado uma Aula de Nautica 
practica e outra de Desenho e Debuxo para se 
darem as suas lições no colegio ou Seminário 
dos meninos orfãos desta cidade se tem con-
tinuamente continuado o seu exercício. Mas, 
contribuindo elas muito para fazer um bom 
marinheiro não são as suas lições os conheci-
mentos suficientes que o constituam perfeito.
[...] Por consequencia parece de indiscutivel 
precizão que se ajuntem a estas duas Aulas, 
uma de Matemática ou de Comercio e outras 
de Lìnguas vivas Francesa e Inglesa, como 
as mais frequentes e as mais universais para 
uso e tráfico do Comercio e da Navegação e 
ainda para a instrução da Agricultura cuja 
decadencia, fazendo o abatimento do mesmo 
Comercio e da Navegação, arruina o Estado 
(PORTUGAL apud SANTOS, 2006, p. 416).

Em atendimento a este pedido feito ao futuro D. 
João VI, foi criada através do Alvará de 9 de fevereiro de 
1803 a Academia Real da Marinha e Comércio. A Aula 
de Náutica já havia sido criada pelos grandes comer-
ciantes do Porto em 1762, porém fazia-se necessário 
preparar melhor os profissionais do quadro técnico da 
prática mercantil: 

Seria muito Conforme aos Meus Paternaes 
sentimentos Permittir, e Ordenar, que na 
Cidade do Porto se erigissem Aulas de Mathe-
matica, de Commercio, das Linguas Ingleza, 
e Franceza, assim como já se achavão crea-
dasas de Nautica, e Desenho; e que do resul-
tado delias era bem evidente á utilidade, que 
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se tinha seguido ás Artes, e Oíficios, princi-
palmente a Navegação, pelos Pilotos, que na 
sobredita Aula se formárão (PORTUGAL, 
1826, p. 148).

O texto do Alvará de criação justifica ainda a inclu-
são de aulas de línguas vivas nas Aulas de Comércio do 
Porto, diante do mais considerável comércio depois da 
capital. Nota-se o reconhecimento do desprovimento 
de Aulas que ensinassem línguas e o fundamental papel 
da língua estrangeira como auxiliar no comércio com 
os países do Norte:

Que sendo a Cidade do Porto a do mais con-
siderável Commercio (depois da Capital), não 
havia modo estabelecido para as Pessoas, que 
se destinavão a esta Profissão, de adquirirem 
os indispensáveis Conhecimentos elementa-
res, para a poderem exercer com perfeição, e 
vantagem do Estado: E que havendo muitas 
Obras escritas, da indispensável Instrucção, 
nos Idiomas Inglez, e Francez, e a maior Nave-
gação que fazem os Navios do Porto dáquella 
Cidade (á excepção do Brazil) se destina para 
os Paizes do Norte, e frequentemente para 
o Báltico, nos quaes he preciso entender as 
Linguas Vivas, pelo menos as duas referidas, 
precisando também os Commerciantes deste 
auxilio, para melhor fazerem a sua Corres-
pondência Mercantil; não havendo atá hoje na 
dita Cidade Estabelecimento algum, aonde se 
possão aprender as referidas Linguas (POR-
TUGAL, 1826, p. 148).

Informações colhidas em Oliveira (2006, p. 61-62) 
advertem que, na verdade, não há, nos Estatutos da 
Aula de Comércio do período joanino, quaisquer refe-
rências ao ensino de línguas estrangeiras. O Alvará em 
tela é finalmente um dos primeiros documentos oficiais 
a reconhecer e indicar com detalhes o ensino de línguas 
vivas, inclusive reconhecendo sua necessidade como 
instrumento de acesso para a compreensão de “mui-
tas e importantes obras” sobre temas relevantes como 
matemática, comércio, agricultura e fábricas, as quais 

se encontravam em Inglês e Francês. Percebe-se cla-
ramente, no discurso desse Alvará, a importância das 
línguas na construção do profissional idealizado nas 
primeiras referências ao “Perfeito Negociante”. Desse 
modo, os Estatutos da Academia da Real Marinha e 
Comércio da Cidade do Porto e a previsão de aulas das 
referidas línguas merecem especial atenção por parte 
deste estudo. 

Apresentados juntamente com o Alvará de 29 de 
julho de 1803, que confirmou a criação dessas Aulas, 
os Estatutos da Academia da Real Marinha, e Commer-
cio da Cidade do Porto estabeleceram diversos deta-
lhes acerca do funcionamento das Aulas, a exemplo de 
duração, obrigações dos Lentes, requisitos para Lentes 
e Discípulos, matrículas, exames, entre outros. Dessa 
vez convém, contudo, fazer saber os parágrafos que se 
dedicam ao estabelecimento das aulas de línguas fran-
cesa e inglesa.

Os Estatutos próprios dessa Academia referentes 
às Aulas das linguas Franceza, e Ingleza apresentam 
cinco parágrafos que se iniciam no XXXIX§ e vão até o 
XLIII§, e dão pistas valiosas acerca do funcionamento, 
conteúdo e proceder das referidas aulas. No primeiro 
parágrafo encontra-se indicado de que forma os Lentes 
deveriam ministrar essas aulas. Como se vê a seguir, o 
método utilizado seria baseado na repetição de expres-
sões, ditado, gramática e tradução: 

XXXIX. Os Professores destas Aulas dictarão 
as suas lições pela Grammatica, que se achar 
mais bem conceituada, habilitando seus Dis-
cípulos na pronunciação das expressões, e das 
vozes8 das suas respectivas línguas, adestran-
do-os nesta prática, e na da leitura, fazendo-
-lhes reconhecer no Author que seguirem, 
e nas traducções que fizerem os lugares, ou 
passagens, que mais vivamente deponhão 
do génio, e do caracter de cada huma delias; 
assim como do estilo, e gosto mais seguido, 
e depurado dos Authores dignos de se estu-
darem, cujos assumptos deverão ser aquelles 
, que mais possão contribuir para o perfeito 
conhecimento, e erudição adequada ás maté-
rias que estudão.
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Há aqui a sugestão para que os Lentes usassem a 
gramática “que se achar mais conceituada”. Verifica-se 
também o interesse em que os discípulos conhecessem 
o “genio”, o “caracter”, o “estilo” e “gosto” das línguas 
estrangeiras através da tradução de seus “Authores dig-
nos de se estudarem”, contribuindo dessa maneira na 
erudição dos estudantes.

Além disso, o parágrafo XL indica que os discípu-
los deveriam praticar a tradução de textos relacionados 
ao saber mercantil e à pilotagem ou navegação. Entre as 
obras indicadas, deveriam estar as “Obras mais erudi-
tas, e completas de Geografia, especialmente na parte 
que tiver de Hydrografica, e Mathematica” de autoria 
dos “mais distinctos Authores”, bem como livros de his-
tória do ensino contábil e biografias dos autores que os 
escreveram. Aqui fica claramente denotada a utilidade 
da tradução das línguas estudadas:

XL. Convirá que os Discípulos, que se desti-
narem ao Commercio, traduzão Authores que 
tem escrito neste genero; os que se dirigirem 
á Pilotagem, as Obras mais eruditas, e com-
pletas de Geografia, especialmente na parte 
que tiver de Hydrografica, e Mathematica; e 
os que houverem de seguir, e cultivar as Scien-
cias Mathematicas por ellas mesmas deverão 
ler, e traduzir a historia desta Sciencia, e as 
vidas dos mais distinctos Authores, que da 
mesma tem eruditamente escrito.

No título seguinte, sobre línguas estrangeiras, 
depreende-se uma intenção de voltar os olhos para a 
língua portuguesa conforme o projeto de nação pom-
balino, que guardava a língua nacional como uma das 
peças fundamentais no reforço do processo da identi-
ficação da nação portuguesa. Nesse trecho, recomen-
da-se que sejam feitas versões de obras de “Authores 
Clássicos” da “língua da Patria” para um outro idioma 
à escolha do estudante, para que lhe seja aperfeiçoado 
o “gosto e estilo mais depurado” através dos exercícios 
de versão.

Os demais parágrafos ocupam-se mais especifica-
mente de aspectos logísticos da Aula. No XLII§ ficam 
estabelecidos a admissão dos praticantes, a divisão das 

matérias, a forma de exames conforme o ordenado nos 
Estatutos da Aula de Comércio de Lisboa, com exce-
ção da duração do Curso, que fica reduzido ao exer-
cício letivo de dois anos, uma vez que os praticantes, 
para serem admitidos, deveriam apresentar certidões 
de sua aprovação no primeiro “anno na Aula do Geral 
de Mathematica”.

 O derradeiro parágrafo (XLIII§) traz para o 
Lente a obrigação não somente de ministrar aulas das 
referidas línguas, como também de prover aos discípu-
los “noções mui distinctas de Geografia na parte que 
tiver de histórica, e commercial; assim como da legis-
laçao respectiva a este objecto, e daquelles Reinos, ou 
Estados que tem maiores, e mais próximas relações com 
este Reino”, para o fim de conhecer melhor os parceiros 
econômicos geograficamente e evitar dúvidas durante 
a interpretação de suas leis por parte dos marinheiros e 
comerciantes portugueses.

Nos Estatutos supracitados, o ensino das línguas 
francesa e inglesa aparecem com maior destaque. Nesse 
trecho da legislação, podem-se abstrair informações 
relevantes sobre o método de ensino adotado, funda-
mentado principalmente na gramática e na tradução, 
com certa ênfase na pronúncia e na indicação de captar 
elementos de erudição das línguas estrangeiras. Toda-
via, a lei não perdia de vista a principal razão para a 
qual essas línguas eram estudadas no contexto da pro-
funda relação entre o ensino de línguas e a instrução 
comercial.

PALAVRAS FINAIS

O caráter mercantilista do ideário pombalino 
esteve presente nas ações implementadas para reformar 
o Estado português, especialmente no tocante ao ensino. 
As Aulas de Comércio portuguesas são conhecidas até 
hoje como uma das primeiras inciativas europeias de 
ensino profissionalizante e serviram de embrião para 
o incentivo do ensino de línguas estrangeiras em Por-
tugal e seus domínios. Percebe-se claramente o ensino 
utilitarista da língua comprometido especialmente com 
o atendimento das necessidades da execução de tarefas 
inerentes à prática mercantil, a exemplo de tradução, 
leitura e produção de textos comerciais.
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Ainda que o Inglês fosse visto apenas como ferra-
menta viabilizadora para atender à necessidade de exe-
cução de novas tarefas mercantis, a criação da Junta de 
Comércio para promover as Aulas de Comércio – como 
política protecionista dos monopólios que a Coroa 
procurava mobilizar –, contribuiu para a inclusão e 
ampliação das línguas inglesa e francesa como matérias 
a serem estudadas, e por conseguinte, como disciplinas 
escolares. Segundo Auroux (1992, p. 28), foi a partir da 
administração dos grandes Estados, da literarização 
dos idiomas e sua relação com a identidade nacional, 
da expansão colonial, do proselitismo religioso, das 
viagens, do comércio, dos contatos entre línguas, ou 
do desenvolvimento dos conhecimentos conexos com 
a medicina, a anatomia ou a psicologia, que os saberes 
linguísticos começaram a ser desenvolvidos.

NOTAS

1  Luiz Antonio Verney (1713-1792) foi um teólogo, escritor, professor, 
estrangeirado e filósofo recentior português que criticava os métodos 
jesuíticos de ensino. Assim, suas ideias foram apropriadas pelas refor-
mas pombalinas como principal fundamentação teórica. O seu O Ver-
dadeiro Método de Estudar, publicado em 1746 e reeditado em 1747, 
é composto de dezesseis cartas destinadas a um doutor de Coimbra, 
nas quais o autor, com o pseudônimo de Barbadinho da Congregação 
de Itália, apresentou orientações pedagógicas avançadas para a época, 
como por exemplo, a defesa do acesso da mulher à Educação (NAS-
CIMENTO, 2010, p. 148). Cumpre destacar que a obra de Verney 
foi a expressão superlativa do movimento de ilustração não libertá-
ria observado em Portugal. Seus desdobramentos são observados em 
todos os campos em que a legislação pombalina da instrução pública 
incidiu mudando a fisionomia de um Portugal fragilizado (ARAÚJO, 
1999, p. 68).

2  “As soon as he can speak English, ‘tis time for him to learn some 
other language” (texto original).

3  “requisite to trade and commerce, and the business of the world ” 
(texto original).

4  “had destroyed Latin as the international lingua franca and helped 
to promote a rivalry between the national language of Europe” (texto 
original).

5  Chamou a atenção o uso do termo ‘correspondente’ nessa citação 
por trazer à memória a figura do intérprete, entretanto observou-se 
como definição de correspondente “O mercador, ou amigo, que faz 
na minha auzencia os meus negocios.” (BLUTEAU, 1712-1728, p. 
569. Disponível em <http://dicionarios.bbm.usp.br/en/dicionario/1/
correspondente>. Acessado em 31 de março de 2017). De todo modo, 
é preciso levar em conta que os intérpretes, ou línguas, como tam-
bém eram conhecidos àquela época, desempenharam papel relevante 
durante as negociações entre portugueses e ingleses, tendo inclusive 
sua profissão sido juramentada para auxílio nas Praças do Comércio 
(OLIVEIRA, 2006, 294). Acredita-se que os intérpretes tenham sido 
ainda de grande valia para o carregamento de navios, como no des-

crito pela passagem extraída dos textos econômicos de Pombal em 
tela.

6  Lente é o mestre que procede aos ensinamentos comerciais, através da 
leitura. Segundo o terceiro parágrafo dos Estatutos da Aula de Comér-
cio: “O lugar de Lente da Aula é de tão importante consideração pela 
utilidade, que dele deve resultar ao Bem comum destes Reinos, que, 
por si mesmo se faz recomendável para eleição de pessoa que bem o 
possa servir: e porque os nomeados para o referido emprego se devem 
supor de tal modo desembaraçados de outras dependências, que não 
tenham prejuízo em serem perpetuados nesse mesmo exercício, se 
lhes continuarão os Provimentos da Junta [...]” (PORTUGAL, 1835, 
p. 657).

7  Sobre este Lente, sabe-se que foi indicado para substituir João Hen-
rique de Sousa, o qual tornou-se Erário Régio em 1762. Atuou como 
lente da Aula de Comércio de Lisboa entre 1º de julho de 1763 e natal 
de 1767. Mais informações são dadas por Martins (1960, p. 81), que 
diz que Jacqueri era “suíço, mas naturalizado português, calvinista, 
mas convertido à religião católica, auferindo pelo exercício de Lente 
da Aula 3.000 cruzados, tendo-lhe ainda sido concedido o Hábito de 
Cristo. Era especialista em matemática e ciências comerciais”.

8  De acordo com Oliveira (2006, p. 62), as “vozes”, na terminologia 
gramatical da época, eram representadas pelos artigos, nomes, verbo, 
particípio, advérbio, preposição, conjunção e interjeição.
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