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RESUMO
As relações comerciais entre Portugal e Inglaterra se fizeram sentir nas colônias portuguesas, com destaque para a
brasileira, principalmente após a vinda da família real. Em contrapartida pela proteção oferecida, os ingleses exigiram
uma série de concessões, que fizeram com que cada vez mais o Brasil se tornasse dependente da influência inglesa. O
objetivo desse trabalho é apresentar os principais aspectos históricos que comprovam essa dependência política,
econômica e social, e que justificam o porquê da necessidade em investir no ensino da língua inglesa para portugueses
e brasileiros. Para comprovar essa finalidade instrumental, foram analisados anúncios de jornal do Brasil Oitocentista,
bem como os prefácios das gramáticas publicadas, que serviram de grandes propulsores para a publicação crescente
de compêndios destinados ao ensino de língua inglesa.
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ABSTRACT
Trade relations between Portugal and England could be seen in the Portuguese colonies, especially the Brazilian one,
mainly after the arrival of the royal family. In return for the protection offered, the British demanded a series of
concessions that made Brazil become more and more dependent on British influence. The aim of this paper is to present
the main historical aspects that prove this political, economic and social dependency, and that justify why the need to
invest in the teaching of English in Portugal and Brazil. In order to prove this instrumental purpose, Brazilian newspaper
advertisements from the nineteenth-century were analyzed, as well as the prefaces of published grammars, which served
as a major driver for the increasing publication of textbooks for the teaching of English.
 
Keywords: English Teaching, England, Nineteenth Century.
 

A análise da institucionalização do ensino de língua inglesa em terras brasileiras nos faz investigar a reforma pombalina
da instrução pública e o modo pelo qual o ensino passou a ser preocupação do Estado, com a contratação de
professores reais, mediante concurso administrado pela coroa portuguesa. Desde então, a análise dos compêndios
desenvolvidos para o ensino deste idioma apresenta as características difundidas como sendo primordiais para que a
aprendizagem pudesse ser estabelecida. Entre estas características, destacam-se a concisão das gramáticas e o
enfoque dado aos bons exemplos de moral e bons costumes, perpetuados através dos diálogos familiares.
Com a queda do Marquês de Pombal, após a morte de D. José I, no final do século XVIII, percebeu-se uma continuação
nos padrões das publicações dos compêndios destinados ao ensino de língua inglesa. Para que essas publicações
possam ser analisadas, no entanto, torna-se necessário entender o contexto histórico que envolveu o ensino de inglês e
a relação próxima entre Portugal, Inglaterra e Brasil, uma vez que, com a vinda da família real para o Brasil, as relações
com a Inglaterra se intensificaram cada vez mais, na medida em que os interesses ingleses passaram a ser prioritários
em terras brasileiras.
Para melhor compreender a força que o inglês dispunha no século XIX, no Brasil, é necessário destacar alguns fatos
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históricos em que essa supremacia se fazia presente e as repercussões sentidas não só na língua, como também entre
o povo. A garantia da segurança da corte portuguesa após sua chegada no Brasil era importante, uma vez que os
portos lusitanos estavam estrategicamente localizados na Europa e se tornavam uma das portas de entrada mais
acessíveis para que as negociações com o ocidente pudessem ser novamente estabelecidas, depois da Inglaterra ter
sido praticamente expulsa desse comércio pelo exército napoleônico (RICUPERO, 2011; HOLANDA, 2012). A ligação
da Inglaterra com o mercado latino americano é tamanha que, segundo Ricupero (2011, p. 136), trinta e cinco por cento
do total das vendas externas desse país, durante o período conhecido como bloqueio continental, entre 1809 e 1811,
eram destinados ao mercado latino americano.
As vantagens recebidas em favor da Inglaterra foram imediatas, como pode ser observado com a abertura dos portos às
nações amigas em 1808, e os Tratados de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação, em 1810, os quais
denotavam a desigualdade de condições estabelecidas entre o Brasil e a Inglaterra, de modo que os produtos ingleses
transportados teriam uma tarifa preferencial de 15 por cento, inferior ao que era garantido às embarcações
luso-brasileiras, só podendo este acordo ser desfeito após, no mínimo, 15 anos. Além da fixação de tarifas preferenciais,
os tratados de 1810 defendiam o direito ao Juiz Conservador da nação britânica, em uma prova irrefutável da tentativa
de garantir direitos de forma unilateral para a Inglaterra. Nas palavras de Lord Strangford (1780-1855), ministro inglês
em Portugal, as ações tomadas no Brasil tinham o forte interesse de fortalecer a Inglaterra e as relações comerciais
estabelecidas: "Defendi para a Inglaterra o direito de estabelecer com o Brasil relações de soberano e vassalo, e de
exigir obediência a ser paga como o preço de proteção" (STRANGFORD apud MATTOS, 1999, p. 91).
Com a facilidade para o estabelecimento de mercantes ingleses no Brasil, principalmente após os primeiros anos da
vinda da família real, surgiram os primeiros problemas com esses empresários, por se constituírem pessoas com muitas
mercadorias e pouco capital,
 
 
dependentes, portanto, da venda rápida de suas mercadorias. Encontraram uma realidade onde as liquidações em
dinheiro eram raras e os atacadistas locais tinham capital para bancar estoques. Como resultado, muitos acabaram
liquidando suas cargas em leilões, com prejuízo - e o lucro ficou para os traficantes (CALDEIRA, 2011, p. 186).
 
 
Segundo Holanda (2012), muitos produtos demoraram cerca de dois ou três anos para serem vendidos, mas, mesmo
assim, as exportações continuaram nos anos seguintes. Para exemplificar, em 1812, as exportações para o Brasil
alcançaram cerca de quatro quintos de todas as exportações dos produtos ingleses para a América Latina, o que faz
com que entendamos o porquê dos hábitos comerciais ingleses terem influenciado de sobremaneira os costumes que
aqui se fortaleceram.
A partir da vinda da coroa portuguesa ao Brasil, foi observada uma sucessão de eventos que valorizavam as relações e
a presença da Inglaterra no Brasil e que justificavam, cada vez mais, o incentivo ao estudo da língua inglesa,
valorizando, principalmente, a utilidade para as questões mercantis. A nomeação de D. Rodrigo de Souza Coutinho
(1755-1812), o conde de Linhares, como Ministro e  Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra
também pode ser considerada, por exemplo, como sendo vantajosa para a Inglaterra, uma vez que, de acordo com
Neves (2011) e Oliveira (2014), tratava-se de um diplomata com postura totalmente favorável à Inglaterra e contrária à
França, com uma visão voltada para o crescimento do mercado brasileiro, em parceria com a Inglaterra, e para o
desenvolvimento da educação, o que pode ser confirmado com a constatação do incentivo dado nestes setores, com o
objetivo de desenvolver o país, trazendo crescimento e prosperidade. Conforme relatado por Freyre (1977), a anglofilia
de Coutinho era notória e reconhecida por todos, o que pode ser comprovado pela fala de um certo Professor
Manchester, ao defini-lo como sendo “enérgico, vivo, impulsivo, amante do que fosse novo e grandioso, inimigo até à
alma dos princípios da Revolução Francesa; e decididamente pró-Inglaterra e íntimo de Lord Strangford” (ibid, p. 155). O
pavor que tinha da possibilidade de ver a França à frente dos negócios de Portugal e do Brasil fizeram com que ele
sacrificasse os interesses do Império em troca da proteção inglesa, atendendo, dessa forma, todas as exigências da
Inglaterra.
A Inglaterra continuava com sua presença e influencia incontestável nos padrões da sociedade oitocentista do Brasil,
não só econômica e politicamente, mas, também no modo como a sociedade se comportava e interagia. Em Recife, por
exemplo, a influência inglesa se fez sentir de forma contundente, e as mudanças de hábito foram bastante evidentes.
Foi relatado, por Freyre (1977), um caso bastante curioso, em que três famílias vindas da Inglaterra saiam para passear
a pé, como um momento de descontração familiar, o que fez com que, em pouco tempo, muitas famílias
pernambucanas começassem, também, a fazer passeios diários. Da mesma forma, os vestidos de sedas e cetins,
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vindos do oriente, começaram a ser trocados por outros em algodão de fabricação inglesa, dada a grande quantidade
de comerciantes que aqui já se haviam estabelecido.
Com uma notória influência política, econômica e social, a Inglaterra sempre se colocava à disposição do Brasil, para
auxiliar na resolução de conflitos e na imposição de suas condições para que o apoio inglês pudesse se tornar cada vez
mais forte, observando-se a intensificação da pressão, por exemplo, pela abolição dos escravos. Com a independência
do Brasil, em 1822, a situação político-econômica continuava complicada, pois, segundo Fausto (2012, p. 104-106), a
liberdade dos escravos, tal como defendia a Inglaterra em território brasileiro, poderia levar a sociedade a um verdadeiro
caos. Dessa forma, mesmo dependente da Inglaterra, o Brasil mostrava que nem as determinações inglesas seriam
seguidas sem contestação ou resistência. Mesmo relutante em aceitar uma futura emancipação dos escravos, o Brasil
precisava aprofundar tais discussões, uma vez que, como Portugal não se mostrava sensível ao reconhecimento da
nossa independência, a ajuda inglesa se fazia ainda mais necessária, e a contrapartida da legalização da liberdade de
escravos era uma exigência da qual a Inglaterra não abria mão. George Canning (1770-1827), secretário inglês das
relações exteriores, iniciou discussões com os dois países, procurando o estabelecimento de um acordo. Para
Pantaleão e Campos (2012, p. 378), a Inglaterra teve um papel de grande importância para o reconhecimento da
independência brasileira, e foi determinante para a consolidação da presença inglesa no Brasil, uma vez que a luta pela
independência, fortalecia ainda mais a dependência com a nação parceira.
O poderio da Inglaterra sobre o Brasil era tamanho que, mesmo a França tentando intervir nas negociações da
independência, o Brasil, com medo de atrapalhar as relações  com o seu fiel escudeiro, recusou o estabelecimento de
qualquer acordo antes de findas as negociações com o governo britânico. A Inglaterra mantinha alguns interesses com
o reconhecimento da nossa independência, destacando-se a manutenção das vantagens comerciais adquiridas com
tratado de 1810; a tentativa da permanência do sistema monárquico no Brasil, uma vez que aproximaria a América
Latina da Europa, estreitando os laços entre o novo e o velho mundo; e o término do tráfico negreiro (PANTALEÃO;
CAMPOS, 2012, p. 377-410).
As negociações foram difíceis, e, somente em novembro de 1825, D. João VI reconheceu a independência do Brasil,
sob condições,  mais uma vez, nada favoráveis ao nosso território, reservando pra si o título de imperador, outorgado ao
seu filho D. Pedro I, além da contração de uma dívida com a Inglaterra, oriunda, em grande parte, das despesas  que
foram contraídas com Portugal, em Londres, para combater a secessão brasileira (RICUPERO, 2011; HOLANDA,
2012). A questão da escravatura também esteve na pauta das exigências inglesas para o reconhecimento da
independência do Brasil junto a Portugal. O tráfico de escravos deveria ser, dessa forma, eliminado, gradualmente,
devendo ser considerado ilegal a partir de 1830 (RICUPERO, 2011; HOLANDA, 2012). O tratado comercial com a
Inglaterra, no entanto, só foi assinado em 1827, com duração determinada para 15 anos e condições bastante
favoráveis ao comércio em inglês, como seria de esperar. De acordo com Pantaleão e Campos (2012, p. 409), os
acordos desfavoráveis para o Brasil, e totalmente vantajosos para a Inglaterra, podem ser justificados, em parte, pela
inabilidade dos negociadores brasileiros, que necessitariam de mais experiência e energia para que os nossos
interesses pudessem ser defendidos e assegurados. A repercussão desse tratado no Brasil não foi boa e contribuiu para
que as dificuldades enfrentadas por D. Pedro I se intensificassem, e, como consequência, uma parte dos apoiadores do
imperador o abandonaram após esse episódio.
Mesmo estando o Brasil envolvido com a sua luta pelo reconhecimento da independência junto à Inglaterra, as relações
comerciais com esse país não se abalaram, e, mesmo depois de 1822, as trocas comerciais com a Inglaterra
continuaram sem interrupções, de tal forma que "em 1825, as exportações inglesas para o Brasil atingiram quase
metade daquilo que foi enviado às Índias Ocidentais Britânicas. E recebeu o Brasil quase metade daquilo que foi
enviado para a América Latina, México inclusive" (PANTALEÃO; CAMPOS, 2012, p. 413). Isso porque, segundo os
autores, o Brasil era o país preferido para a comercialização com a Inglaterra, em decorrência da sua pontualidade nos
pagamentos e estabilidade política, o que pode justificar o crescente número de publicação de compêndios para o
ensino de língua inglesa na primeira metade do século XIX, principalmente nas primeiras décadas, a exemplo da
Grammatica da língua ingleza (1800), de Agostinho Nery da Silva; Grammatica ingleza e portugueza, para uso dos
inglezes que aprendem a lingua portugueza (1808), de Transtagano; Princípios elementares da língua ingleza,
methodicamente tractados (1809), de Manoel José de Freitas; Nova grammatica ingleza e portugueza, dedicada á
felicidade e... da nação portugueza. Selecta dos melhores auctores... (1810), do mesmo autor; Grammatica (nova)
ingleza, a qual serve para instruir aos portugueses na língua ingleza, de António Maria do Couto; Nova grammatica
portugueza e ingleza, a qual serve para instruir os portuguezes na lingua inglesa, de Hipólito José da Costa; Nova
grammatica ingleza e portugueza dedicada à felicidade e augmento da Nação Portugueza. Selecta dos melhores
authores (1812), de Manuel de Freitas Brazileiro; e a Arte Ingleza (1827), do Padre Guilherme Tilbury.
Durante todo o século XIX pôde ser vista a grande influência que a Inglaterra exercia sobre o Brasil e aumentava o
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número de compêndios destinados ao ensino da língua inglesa para portugueses e brasileiros, conforme anteriormente
assinalado. Mesmo após D. Pedro I ter abdicado do trono brasileiro em favor do seu filho, continuava a influência
crescente da Inglaterra. Entre as questões de maior preocupação para D. Pedro II, destacam-se os conflitos que
envolviam as questões dos escravos, uma vez que, mesmo tendo sido assinado o acordo em que o trafico negreiro se
tornaria ilegal, em 1830, o fim da escravatura ainda não havia sido concretizado, e muitos tumultos puderam ainda ser
vistos, o que contrariava a Inglaterra, que continuava a pressionar o imperador por uma ação mais enérgica.
De acordo com Priori e Venancio (2010), alguns acordos foram assinados na tentativa de tratar o tráfico negreiro,
considerado ilegal desde 1830, como pirataria, culminando, em 1845, no documento Aberdeen Act, através do qual os
navios ingleses poderiam atacar navios de traficantes, até mesmo em território brasileiro. Apesar da comprovada
influência da Inglaterra sobre o Brasil, percebeu-se uma resistência surpreendente no que se refere ao fim da
escravatura. Somente em 1850, com o Decreto n. 708, de 14 de outubro, o tráfico de escravos foi finalmente
considerado ilegal, muito provavelmente, segundo Priore e Venancio (2010, p. 177-186), em decorrência de temores de
novas rebeliões internas mais duradouras e não do respeito e temor da Inglaterra imperialista.
Através da análise das ações coordenadas pela Inglaterra em território brasileiro, percebe-se que essa constante
presença inglesa nos assuntos políticos e econômicos do Império fez com que a dependência econômica do Brasil se
acentuasse. Diante desse cenário, e frente à necessidade do estabelecimento de relações comerciais, a utilização da
língua inglesa se tornava fundamental para o estabelecimento de contratos comerciais e a comunicação com esses
ingleses que aqui se estabeleciam para comercializar e buscar melhores condições de vida.
A presença inglesa e a sua associação com um cenário favorável ao ensino do inglês foi registrado nos principais
jornais de circulação da época, como destacado por Freyre (1977, p. 201), que identificou, na revista Gazeta do Rio de
Janeiro, de 8 de fevereiro de 1808, um anúncio de uma professora inglesa colocando seus serviços para o ensino de
meninas que desejassem ler, escrever e contar nas línguas  inglesa e portuguesa, uma vez que, por ter sido muito
comum a presença de professores ingleses que aqui se estabeleciam e tiravam seus proventos através do serviço de
preceptoria ou de aulas particulares, para treinar os jovens nas letras e nos bons costumes. Entre esses professores
particulares, destacam-se, também, os padres dedicados ao ensino, podendo-se citar o padre 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 (ibidem, p. 202-203).
Muitos foram os padres que aqui se estabeleceram e que se dedicaram ao ensino. Freyre (1977, p. 56) destacou a
figura do Padre Guilherme Tilbury (1784-1863) como sendo de grande relevância. Tilbury foi professor de Inglês de D.
Pedro I, tendo sido, em 1823, nomeado lente de língua inglesa do Rio de Janeiro, e, em 1827, publicado o seu primeiro
compêndio para o ensino de inglês, intitulado como Arte Ingleza. Ainda em 1827, foi nomeado Mestre de Língua Inglesa
da Rainha de Portugal e das Augustas Princesas, o que demonstra a importância que teve no Império brasileiro,
ministrando, também, aulas particulares de inglês e francês em sua residência (OLIVEIRA, 2006, p. 33, 207).
De acordo com Santos (2010, p. 137), antes mesmo de escrever o seu compêndio em língua inglesa, Tilbury já havia
escrito, em 1823, o compêndio Introduction to the study of the French Language, demonstrando possuir um bom
domínio da língua francesa. Essa habilidade, contudo, não o impediu de ser um ferrenho defensor da língua inglesa,
pois percebia que, apesar da presença inglesa massiva no Brasil, o Francês continuava sendo a língua de acesso à
cultura.
Para Freyre (1977, p. 38-39), pouco se lia no Brasil, pela dificuldade na distribuição de obras, podendo-se destacar os
livros franceses, que eram os mais lidos, já que, no começo do século, apenas os ingleses que aqui residiam liam as
obras nesse idioma. Com a difusão e a tradução de obras, o conhecimento e a cultura inglesa foram compartilhadas
com os brasileiros, fazendo com que as influências culturais se fizessem cada vez mais presentes. Tais diferenças
culturais
 
foram se atenuando não só com a presença de ingleses no país, como com a leitura de livros traduzidos do inglês e
com a importação de artigos ingleses de uso doméstico, pessoal ou cotidiano. São esses artigos os que mais
rapidamente modificam a cultura – cultura no sentido sociológico – de um povo (FREYRE, 1977, p. 39).
 
 
Diante desse cenário, Pantaleão (2012, p. 77) é categórica ao afirmar que o século XIX, principalmente nos primeiros 50
anos, foi "o século inglês por excelência", deixando, no Brasil, grandes influências culturais e intelectuais, tais como a
massiva quantidade de livros técnicos e científicos, colégios, professores, principalmente de língua inglesa, além das
governantas inglesas que eram responsáveis por dar certo requinte ao Império, transmitindo costumes e pensamentos
da Inglaterra, conforme já destacado.
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Os compêndios de Inglês publicados nos séculos XVIII e XIX, nesse contexto, se utilizavam de suas notas ao leitor,
prefácios e dedicatórias para enaltecer a Língua Inglesa, na tentativa de colocá-la em um local de destaque no cenário
português, associando-a, na medida do possível, à sua importância para o comércio internacional. Dessa forma, não é
de se estranhar que A dictionary of the Portuguese and English Language in two parts, publicado por Transtagano
(1712-1797) em 1773, em seu prefácio, contenha uma exaltação à Língua Inglesa, por ser ela uma língua útil a todas as
nações que negociam com a Inglaterra. Segundo o autor, as nações não tardariam a compor gramáticas e dicionários
destinadas ao ensino de línguas estrangeiras, com o grande objetivo de facilitar as trocas entre países que mantivessem
relações comerciais. Para André Jacob, em sua Grammatica Portugueza e Ingleza (1793), “certamente, depois da
nacional, nenhuma outra [língua] se deve estudar nem primeiro, nem com mais cuidado (...)” (JACOB, 1793, p. 4-5). A
gramática de Eduardo Grauert, publicada quase 70 anos após a de Jacob, continua a destacar a Língua Inglesa dos
Shakespeares, Byrons e Popes, mas ressalta, também, a importância do “progresso de nossas relações commerciaes
com esta potência [inglesa]” (GRAUERT, 1861, p. v).
A necessidade de estabelecimento de uma boa relação comercial com a Inglaterra já havia sido identificada no século
anterior, o que fez com que houvesse uma preocupação em buscar o entendimento da língua inglesa e estreitar os
laços comerciais com a Inglaterra através do aprendizado da língua inglesa. Este fato pode ser comprovado quando
analisamos a Grammatica Anglo-lusitanica e lusitano-anglica, publicada por J. Castro, inicialmente em 1731, em
Londres, e destinada ao ensino de inglês a portugueses e brasileiros e, ao mesmo tempo, ao ensino de português a
comerciantes ingleses (SANTOS, 2010). De acordo com a Nota ao Leitor do referido compêndio, o estudo da referida
gramática tinha como objetivo o “great Use in Commerce” da língua inglesa, isto é, sua grande utilidade no Comércio.
Ao final do compêndio, são encontrados alguns modelos de cartas comerciais, com lacunas para o preenchimento das
informações a serem adicionadas. Como Portugal e suas colônias estavam se afirmando no comércio, principalmente o
estabelecido com a Inglaterra, era importante coletar exemplos das cartas comerciais mais utilizadas, de modo a
fornecer modelos a serem usados pelos comerciantes brasileiros, depois da abertura dos portos, em 1808. Os modelos
presentes neste compêndio demonstram uma preocupação com a elaboração dessas cartas, incluindo o cuidado com
cabeçalhos, rodapés, introduções e despedidas. Cada carta é escrita em Português, com subsequente tradução para o
Inglês, sendo elas: seis cartas comerciais, uma procuração, uma carta de fretamento, duas cartas de compromisso, uma
apólice de seguros, seis recibos e 4 notas de empréstimo de dinheiro.
 
Algumas Considerações
 
A finalidade instrumental sempre esteve associada ao ensino de línguas, e, mais especificamente, ao ensino do inglês.
Em um momento de pleno crescimento das relações comerciais entre a Inglaterra, Portugal e o Brasil, a livre
comunicação entre os países envolvidos precisava ser incentivada, de modo que as questões comerciais pudessem
prosperar. A preocupação com a justificação do ensino de Inglês se fazia necessária, uma vez que a língua de acesso à
cultura continuava sendo o Francês, e a grande maioria dos livros técnicos estava escrita nesta língua.
Os compêndios publicados nesse período traziam em seu corpo exemplos e temáticas comerciais, valorizando ainda
mais a utilidade da língua no século XIX. Mesmo com a crescente influência inglesa no Brasil e Portugal, a língua de
acesso continuava sendo o Francês, o que pode ser comprovado quando lemos, por exemplo, o prefácio da Arte
Ingleza, de Tilbury (1827) e encontramos uma convocação pela escolha também da língua inglesa, para que não
continuássemos míopes, enxergando os fatos apenas pela ótica francesa. O começo do século XIX teve um grande
número de compêndios publicados com o objetivo de ensinar inglês pautado nas questões comerciais. Trata-se de um
grande exemplo de como as questões econômicas moldaram de forma incontestável o ensino de língua inglesa no
Brasil, tanto em termos de finalidades de ensino, como, inclusive de método empregado, já que, para que as transações
comerciais pudessem ser efetivadas através dos documentos oficiais, um método que focasse a gramática e a tradução
seria suficiente.
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