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RESUMO
O método direto é um conjunto de preceitos para o ensino de línguas estrangeiras, que tem como objetivo o trabalho das
habilidades orais, a saber: audição e fala, e que inaugura um ensino intuitivo, desvinculado da tradução, trabalho dedutivo da
gramática e memorização de vocábulos descontextualizados. Tal metodologia encontra sua cientificidade nos trabalhos da
fonética e vem de encontro ao que se pregava no método anterior, o da gramática e tradução. Tais preceitos foram trazidos
para o Brasil em forma de legislação educacional em 1931, através da reforma do ensino secundário do ministro Francisco
Campos, durante a Era Vargas. O objetivo deste trabalho é, desta forma, relacionar os preceitos do Método Direto, situando-o
no contexto histórico da reforma de 30, analisando os contrapontos teóricos que fizeram com que esse método fosse
implementado no Brasil.
 
 
ABSTRACT
The direct method is a set of principles for foreign language teaching which aims at developing the oral skills, namely listening
and speaking, and it brings the intuitive teaching, in which translation, deductive work of grammar and memorization of
decontextualized words are not accepted. This methodology finds its scientific work in phonetics and comes against what was
preached in the previous method, the grammar and translation. These precepts were brought to Brazil in the form of educational
legislation in 1931, through the reform of secondary education of the minister Francisco Campos, during Vargas era. This study
aims to relate the precepts of the Direct Method, placing it in the historical context of the reform of 1930, analyzing the theoretical
counterpoints that were fundamental for this implementation in Brazil.
 

O ensino de uma língua estrangeira, como o inglês, por exemplo, objeto de estudo deste trabalho, costuma seguir um conjunto
de regras e preceitos predefinidos por um método ou uma abordagem com finalidades pedagógicas, visando um melhor
aproveitamento desse processo de ensino/aprendizagem. No tocante ao trabalho com a língua inglesa, alguns métodos
chamam bastante atenção, seja pelo seu amplo uso, seja pela sua cientificidade. Dentre eles, é fundamental citar dois métodos
antagônicos que marcaram a história do ensino das línguas no mundo, a saber o método da gramática e tradução e o método
direto. O primeiro, constrói suas bases em dois instrumentos utilizados para dar nome ao próprio método, e é cronologicamente
o mais antigo, ao passo que o método direto surge no século XIX em decorrência de uma crescente necessidade de se
desenvolver a oralidade em sala de aula. Atividade essa, não focada pelos professores que ensinavam pela gramática e
tradução. Essa necessidade se uniu ao desenvolvimento de uma nova ciência: a fonética, que tinha seus maiores estudiosos a
frente a Associação Fonética Internacional na Europa, em pleno auge de produção acadêmica nessa área.
O método direto para o ensino de línguas recebeu esse nome a partir da segunda metade do século XIX, sendo apenas
efetivado no Brasil em 1931, ano em que a reforma educacional do ministro Francisco Campos o elegeu como método oficial
para o ensino das línguas estrangeiras. Trata-se a primeira vez na história em que um método de ensino foi indicado na
legislação educacional e foi, dessa forma, um marco para o ensino das línguas estrangeiras. Mesmo sem uma determinação
oficial, o ensino das línguas vinha, e provavelmente continuou em grande parte, acontecendo pelo método da gramática e
tradução. A reforma educacional de 1931 ocorre em um contexto histórico e pedagógico ímpar para o Brasil, uma vez que, no
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ano anterior, Getúlio Vargas chega a presidência da república através de um golpe, proveniente da Revolução de 30, que deu
fim à antiga república e, mesmo tendo sido derrotado nas urnas, o levou à presidência do país. A partir de então, iniciou-se não
somente a nova república no Brasil, mas também o período intitulado de Estado Novo, que se refere aos 3 mandatos de
Vargas. Ainda no ano de 1930, um importante órgão público é criado: O Ministério da Educação e Saúde Pública, pouco tempo
depois da tomada do poder por parte de Vargas. Tendo à frente o mineiro Francisco, que outorgou a legislação que não
somente redefiniu o ensino das línguas no país, mas estruturou todo o ensino secundário, discorrendo sobre disciplinas,
métodos, conteúdos programáticos, horário das aulas, tipos de professores e funcionamento das avaliações.
 É objetivo deste artigo, analisar a implantação do método direto para o ensino de línguas estrangeiras, mais especificamente
de inglês, no Brasil, através da reforma educacional de 1930, bem como contrastar tal metodologia com o método em voga até
o momento, o da gramática e tradução.
Em termos de cronologia, o método direto é mais recente do que o método da gramática e tradução. Esse último, teve sua
nomenclatura definida na Prússia, no final do século XVIII (HOWATT; WIDDOWSON, 2009), mas tem sido usado muito antes
disso, uma vez que o ensino de latim, por exemplo, desde o século XIX, seguia uma metodologia muito semelhante, baseado
na tradução de textos e o estudo da sua gramática. Nessa época, a força do latim era tão grande que o ensino de todas as
demais línguas, inclusive a materna, deveria ser feito por comparação com a língua latina, como afirma Auroux (1992), ao seu
referir ao processo denominado de gramatização. Ao passo que, o método direto só vai ser elaborado a partir da segunda
metade do século XIX.
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 exercícios gramaticais e textos difíceis eram lidos desde o início. De acordo com Howatt e Widdowson (2009), os
livros textos do método da gramática e tradução eram nivelados, embora não da mesma forma que os de hoje, e os tópicos
gramaticais eram sistematicamente organizados e apresentados de forma individualizada. Cada item gramatical vinha
associado a frases elaboradas, de forma a servirem como exemplo, uma vez que eram mais simples do que sentenças criadas
pelos autores literários, pois essas últimas ofereciam uma maior dificuldade para os alunos. Na modernidade, os livros de inglês
tinham como objetivo formar “os homens das letras”, então o sucesso no aprendizado da língua inglesa estava em ser capaz de
ler os livros clássicos e assim desenvolver o intelecto. O ensino da gramática era feito de forma dedutiva, através do estudo das
inúmeras regras e sua posterior aplicação em exercícios descontextualizados. Este tipo de trabalho priorizava a decoreba e
também estava no escopo do processo de ensino aprendizado através desse método a criação de listas de vocabulário
proveniente dos textos lidos, com sua respectiva tradução. Os alunos então deveriam saber tanto os vocábulos quanto as
regras gramaticais de cor.
A preocupação dos professores com o trabalho da oralidade, nulo ou quase nulo na sala de aula do método da gramática e
tradução, foi um dos elementos que pesou na criação do método direto. Assim, no final do século XIX, por volta da década de
1880, esses questionamentos uniram-se aos avanços da nova ciência denominada fonética, que teve o seu boom com a
formação da Associação Fonética Internacional, através dos importantes trabalhos publicados em formato de panfletos por
teóricos como Wilhelm Viëtor, Paul Passy, Otto Jespersen e Henry Sweet. Esse cenário criou terreno fértil para um
acontecimento único na história do ensino das línguas: o Movimento da Reforma. De acordo com Howatt e Widdowson (2009),
com a duração de aproximadamente 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 detrimento do uso de frases isoladas, e a prioridade máxima dada às habilidades orais em sala de
aula. Esses elementos são diretamente contrários ao método em voga na época, o da gramática e tradução.
No que se refere aos componentes teóricos, o método direto se baseia em algumas teorias, minuciosamente descritas por
Sanchez (1997). Quanto à teoria linguística, não há, nesse método, uma teoria significativa do que é língua; ela é vista como
um meio de comunicação predominantemente oral, em detrimento da escrita, devendo ser priorizada por se constituir na ordem
natural de aquisição de uma língua. Essa ordem deve estar orientada por modelos situacionais, de modo que as palavras
estejam diretamente associadas aos objetos que as representam. Em relação à teoria psicológica, o aprendizado deve ocorrer
da mesma forma que se dá a aquisição da língua materna, ou seja, de forma indutiva, e não necessariamente de uma maneira
consciente. Além disso, quanto mais sentidos estiverem envolvidos nesse processo, melhor. Para a teoria pedagógica, o ensino
indutivo acontece através da prática, para que os alunos possam ser estimulados a responder aos questionamentos propostos
pelo professor e, assim, aprender a falar, falando. A tradução deve ser evitada, privilegiando-se a associação entre léxico e
objeto, e as relações concretas devem, em última análise, nortear o ensino do abstrato, de forma a sempre estar vinculado ao
concreto, ou seja, aos objetos. As explicações gramaticais não devem ser dadas, exceto em situações breves e não frequentes.
No que diz respeito à teoria sociolinguística, o objeto de ensino é a língua viva, utilizada no cotidiano pelos falantes do idioma,
dentro de situações comunicativas habituais, ou seja, em simulações criadas pelo professor que representem diálogos
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encontrados em eventos diários, como por exemplo, em um restaurante, pedidos de desculpas e solicitação de informações.
De acordo com Celce-Murcia (2001), como a tradução não era permitida na sala de aula, o professor, em geral nativo do idioma
em questão, não precisava saber a língua mãe dos alunos, o que possibilitava turmas com discentes de diversas
nacionalidades. Não somente a gramática era trabalhada de forma indutiva, como também as questões culturais envolvidas no
idioma eram abordadas. Para os defensores do método direto, os textos literários são objetos de leitura por prazer, não fonte de
exemplos para regras gramaticais exaustivamente trabalhadas no método predecessor.
Larsen-Freeman (2011) acrescenta que a preocupação com a pronúncia correta é fator essencial no método direto e, por esse
motivo, é primordial que seja trabalhada desde o início. Os alunos devem aprender a pensar na língua-alvo o mais rápido
possível, para que o vocabulário possa se tornar mais natural. Para tanto, é importante que o léxico aprendido seja utilizado em
frases completas, ou seja, em situações comunicativas, ao invés da simples memorização de listas de vocabulário, o que facilita
a assimilação do conteúdo. Os erros devem ser corrigidos imediatamente e o professor deve estimular a autocorreção por parte
dos alunos, já que tal atitude facilita o aprendizado do idioma.
Muito embora o método direto tenha sido criado no século XIX, apenas no século seguinte ele chega oficialmente em terras
Brasileiras, em um momento muito particular da história política brasileira: a Era Vargas. A Era Vargas marca também o fim da
Velha República, conhecida como café com leite, pois promovia a alternância do poder entre as oligarquias leiteiras de Minas
Gerais e as cafeeiras de São Paulo. Getúlio Vargas assume o poder, embora não tenha sido eleito democraticamente, mas pela
força da Revolução de 30, que derrubou a primeira república. Embora o governo de Vargas tenha sido autoritário e
centralizador, a questão educacional esteve na pauta desde o início, e sua maior intenção era a de criar “uma elite mais ampla,
intelectualmente mais preparada” (FAUSTO, 2012, p. 188). Para tanto, as iniciativas que anteriormente vinham dos estados
passaram a ser centralizadas pelo governo federal, de forma a criar um sistema educacional que partia do centro para a
periferia, e que tinha o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, inaugurado em 1930, apenas 11 dias após a
posse do presidente, como um importante órgão de acompanhamento das ações referentes ao ensino.
Em 1931, ano seguinte à posse de Vargas, a Reforma Francisco Campos, que levou o nome do então ministro, promoveu uma
estruturação do ensino secundário, uma vez que “estabeleceu definitivamente um currículo seriado, o ensino em dois ciclos, a
frequência obrigatória, a exigência de diploma de nível secundário para ingresso no ensino superior” (FAUSTO, 2012, p. 189).
Além da normatização acerca das disciplinas a serem ensinadas, vários outros pontos foram também 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
candidato 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 descrédito em que fôra mergulhada”.
Os documentos são extremamente minuciosos e regulavam os mais distintos elementos, desde os calendários acadêmicos, a
exigência da completude do ensino secundário para o ingresso na universidade, tendo em vista que, até então, os alunos
deveriam se submeter aos exames parcelados, não sendo exigida a presença dos discentes na escola.
 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
detalhadas nesse programa, havendo a orientação de que todos os preceitos e procedimentos listados para o ensino do francês
pudessem também ser aplicados para essas línguas. 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 de eleição para o ensino das línguas vivas. No programa ora apresentado,
Campos ressaltou que, durante o ensino de uma língua estrangeira, “os factos mais notaveis da civilização de outros povos”
(LEÃO, 1935, p. 44) precisam ser destacados, pois não basta apenas o aluno ser capaz de ler textos e traduzir adequadamente
os vocábulos, sendo crucial que o pensamento seja manifestado diretamente na língua estrangeira, sem que se recorra ao
português. Para tanto, “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, diferentemente do que se empregava até então, algumas práticas difundidas no método da
gramática e tradução foram também aqui destacadas, como, por exemplo, o incentivo para que os primeiros exercícios dos
alunos fossem através do ditado, com subsequente correção da pronúncia. 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 flexão de verbos, sendo também interessante que alguns poemas pudessem ser recitados de
cor (BRASIL, 1934).
A utilização da gramática, bem como da tradução, ferramentas muito comuns no método utilizado até então, estavam presentes
nas recomendações de Campos, tendo sido colocadas, no entanto, como acessórias para o desenvolvimento dos alunos, ou
seja, a importância da gramática foi mantida, necessitando situá-la no processo de ensino de uma língua estrangeira.
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Para que não se mantenham distantes dos factos lingüisticos, as regras de grammatica só se aprenderão inductivamente, sem
formalismo e após o conhecimento pratico, rigoroso e seguro dos factos. Acompanhando o desenvolvimento da faculdade de
elocução, tornar-se-á naturalmente cada vez mais sensivel a necessidades das regras gramaticais, será o conhecimento desta
tanto mais reclamado quanto mais numerosas forem as palavras aprendidas.
Só depois de alcançado na lingua estrangeira conhecimento bastante desenvolvido, convirá introduzir-se o estudo comparativo
das duas línguas, usando-se, para isto, algumas traducções e, depois, em menor numero do que estas, versões (LEÃO, 1935,
p. 46).
 
 
O ensino de línguas vivas foi mais detalhado através das instruções publicadas para o exercício desse Decreto, o n. 20.833, e
nas quais o método direto foi explicado. Já no artigo 1º, ficou determinado que o ensino de língua estrangeira deveria se dar na
própria língua que se deseja ensinar, desde o primeiro dia de aula, havendo a indicação dos escritores contemporâneos mais
recomendáveis, e que, dessa forma, deveriam ser lidos. A língua portuguesa só poderia ser utilizada excepcionalmente, quando
houvesse a necessidade de uma explicação indispensável na língua materna. Dois cargos de professores foram criados, o de
auxiliar, responsável pelo acompanhamento individualizado dos alunos, e o de professor dirigente, responsável pela
manutenção da uniformidade no ensino, conduzido pelos auxiliares (BRASIL, 1931).
Chagas (1957) realçou a importância da valorização dos estudos fonéticos, destacando ter sido a primeira tentativa de trazer a
fonética para a sala de aula, considerada a grande inovação nos estudos de ensino de línguas, bem como a sistematização do
ensino da língua estrangeira na própria língua. Nos primeiros anos, o ensino deveria focar no processo de familiarização dos
alunos com o sistema fonético e fonológico da língua estudada, além da aquisição de vocabulário através de situações
corriqueiras e do seu próprio ambiente. Em seguida, o ensino tinha como objetivo a leitura e interpretação de obras dos séculos
XVIII, XIX e XX, com alguns exercícios de versão e tradução, com uso moderado de dicionários. A gramática só deveria ser
trabalhada de forma indutiva e após o conhecimento prático.
Em relação ao uso da tradução em sala de aula, algumas considerações podem ser feitas. É estritamente advertido no Art. 2º,
§1º que “a palavra do idioma estrangeiro não deverá ser obtida pela tradução da equivalente no vernáculo, mas sim pela
ligação directa do objeto á sua expressão completa e inteligível” (BRASIL, 1931b, p. 1240). É destacado que a tradução para o
vernáculo não deve ser incentivada, sendo apenas admissível em casos de extrema necessidade, e que a gramática,
considerada como importante, 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 explicações
gramaticais, como verificado até então.
 
Algumas Considerações
 
Percebe-se, através da análise da legislação educacional da época, que o pensamento dos pensadores e políticos que
elaboraram as leis e decretos aqui analisados estava em consonância com o que se pregava para o ensino de línguas, a saber:
um ensino intuitivo, mais contextualizado, em que a gramática deveria ser ensinada de forma mais significativa para os alunos,
de forma que o aprendizado acontecesse de uma forma mais natural e que não prezasse pela decoreba de regras e palavras
descontextualizadas.
A tradução também deveria ser utilizada de forma mais crítica e o uso da língua portuguesa controlado. O trabalho de pronúncia
se fez presente nas orientações, o que reforça a importância dada à oralidade, elemento esse típico do método direto. Muito
embora seja possível perceber que muito do método direto se faz presente nos documentos oficiais do ano de 1931 no Brasil,
algumas características do método anterior persistem, como a leitura dos clássicos e a sua posterior versão e tradução.
Não é fácil romper com hábitos tão comuns como o uso de dicionários para a tradução e o ensino de dedutivo de gramática.
Esse fato, associado com a carência de professores fluentes em inglês, o que se consistia em uma exigência para o trabalho de
pronúncia perfeita, exigido pelo método, através do alfabeto fonético e dos materiais de trabalho, nos leva a crer, como afirma
Schmidt (1935), que muito embora idealista para a época, o método direto esteve muito mais presente na legislação do que
efetivamente em sala de aula.
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