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RESUMO

Este artigo tem por objetivo reconstruir a trilha da Institucionalização do ensino da língua inglesa no Brasil.
Para tanto, remontamos à história das origens do idioma inglês e de seu espraiamento por outras localidades
a partir do século V. Tentamos compreender a inteligibilidade e a intenção da movimentação de uma língua
pela face da terra e intencionamos entender do ponto de vista sócio-histórico essa relação com o outro, em
específico com o Brasil. Encontrar com os pioneiros das profissões de professor, tradutor e intérprete da
Língua Inglesa foi determinante para a compreensão da formação da identidade desses mesmos profissionais
na contemporaneidade.
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ABSTRACT

This article aims to reconstruct the trail of Institutionalization of teaching English in Brazil. To do so, we go
back to the history of the origins of the English language and its spreading in other localities from the fifth
century on. We try to understand the intelligibility and the intention of moving from one language on the face
of the earth and we intend to understand the socio-historical point of view this relationship with others, in
particular with Brazil. Meeting the pioneers of the professions of teacher, translator and interpreter of English
was crucial to understanding the identity formation of these same professionals nowadays.
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A história das origens do idioma inglês remonta ao século V, desde que o idioma foi se espraiando da
Inglaterra para as Ilhas Britânicas, pelo País de Gales, Cornwall, Cumbria e sul da Escócia, “locais em que
predominavam as línguas celtas” Nos estudos de Schütz (2012, p. 1) consta que “há indícios de presença
humana nas ilhas britânicas já antes da última era do gelo, quando as mesmas ainda não haviam se separado
do continente europeu e antes dos oceanos formarem o Canal da Mancha”.

O conceito de história como processo sugere, de pronto, questionamentos sobre inteligibilidade e intenção,
pois “cada evento histórico é único. Mas muitos acontecimentos, simplesmente separados no tempo e no
espaço, revelam, quando, se estabelece relação entre eles, regularidades de processo”. Thompson (1981, p.
97).
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Costa e Sousa (2012, p. 153), a partir de Macintyre (2001), desenvolvem um raciocínio onde se encontra
clarificado o significado deste par de termos: inteligibilidade e intenção. E, buscando perceber o inteligível
nesse período inicial da história da presença da língua inglesa no Brasil (século XVI) e, posteriormente, no
século XIX, no momento em que se inicia o processo que vai institucionalizar o ensino dessa língua
estrangeira, é que este estudo lança mão de tais conceitos com a intenção de compreender a identidade
social de um sujeito representado na figura do professor de Língua Inglesa como elemento de importância no
desenvolvimento do processo educacional brasileiro. Sendo assim, depreende-se que “a inteligibilidade só
emerge quando há uma interdependência entre identidade, intenção e contexto, sabendo que o próprio
contexto contém uma história dentro da qual a história de cada agente é situada”. Pesquisas sobre o
professor de língua inglesa demonstraram que os aspectos constitutivos dessa identidade profissional são
construídos “sócio-historicamente na relação com o outro e está em processo” (QUEVEDO-CAMARGO, 2011,
p. 72).

O presente artigo se insere nessa relação com o outro em busca de pertencimentos identitários no passado.
Entretanto, por outro lado, cumpre registrar que ainda são escassas as fontes de pesquisa sobre a história da
língua inglesa no Brasil. A busca por fontes de pesquisa para a composição desta dissertação comprovou essa
escassez. O destaque do idioma bretão está diretamente ligado à dimensão das relações internacionais
daquele país com o Brasil no decorrer do século XIX. Acerca disto, relembre-se a importância da diplomacia e
das relações culturais; e, também, atualmente, da propagação das culturas mediadas pelas tecnologias de
comunicação.

sem levar em consideração o que ocorria nos círculos acadêmicos da História, como comprovam os estudos
de Mirian Warde e Bruno Bontempi Junior” (NASCIMENTO, 2003, p. 23).Com relação aos trabalhos sobre as
grandes classes “Períodos”, atesta-se que o colonial, é “muito mais longo com relação aos demais é, de longe,
o menos estudado” (BONTEMPI, 1995, p. 95). A respeito da questão da periodização, retome-se a palavra de
Toledo (1995) que, ao examinar a importância de Fernando de Azevedo para a historiografia da educação
brasileira, referiu-se ao período histórico em que uma obra é produzida e que, na perspectiva azevediana é o
principal marco da obra, pois, “é a partir do presente, ou do ponto mais evoluído da civilização, que a
pesquisa do passado é conduzida”.

Warde constatou, na análise dos trabalhos selecionados para seu estudo, a preferência por uma periodização
predominantemente assinalada por fatos políticos e referentes à fase republicana (Era Vargas e Estado Novo),
concluindo que esse resultado implica em desinteresse na investigação histórica (NASCIMENTO, 2003, p. 47).
Cumpre notar que o trabalho de Warde não contemplou exemplos referentes ao Estado de Sergipe.

Por sua vez, Pallares-Burke (2001) dedicou-se a investigar os ingleses no Brasil para um melhor
entendimento desse encontro de culturas e iniciou seu trabalho inserindo que, ficou largamente conhecida a
anglofilia de Gilberto Freyre. O brasileiro de Pernambuco declarou sentir “um amor físico e ao mesmo tempo
místico à Inglaterra” e chegou mesmo a admitir que às vezes pensava e até sentia em inglês” Pallares-Burke
(2001, p. 227). Acrescenta a estudiosa que “ [...] tão marcante era então a influência britânica, que
intelectuais ciosos de nossa brasilidade se queixavam que se estava “londonizando nossa terra”
Pallares-Burke” (2001, p. 228).

Aquele foi “um novo descobrimento do Brasil”, diz o historiador Sérgio Buarque de Holanda (2008),
referindo-se ao considerável número de estrangeiros que chegaram à colônia portuguesa na América do Sul
após a abertura dos portos em 1808. Ao Brasil chegaram educadores, artistas, diplomatas, mercenários de
diferentes partes: dos EUA e do Velho Mundo. Nas grandes cidades portuárias do país essa abertura criou um
caráter cosmopolita e de internacionalização. Estes são os primórdios da história da penetração em território
nacional da Língua Portuguesa e de outras como a espanhola, a francesa e a inglesa _ representadas por
invasores que vinham em busca da nova terra e de sua riqueza. Daí em diante, a realidade mostra um
panorama onde apontam outras necessidades além daquelas de tentativa de um approach com povos
indígenas. Dessa forma, na primeira década do século XVIII vieram, junto com a chegada da Corte
portuguesa ao Brasil, o desenvolvimento do comércio, o processo de escolarização nos moldes das Reformas
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pombalinas. O progresso em andamento impunha uma regularização do ensino de línguas estrangeiras no
país. O primeiro intérprete nomeado no Brasil foi Ildefonso José da Costa, designado através do decreto de 10
de novembro de 1808. Seu ordenado anual era de 400.00 réis (OLIVEIRA, 2005). A interpretação oral do
inglês passou a ser um trabalho considerado indispensável devido às visitas de navios estrangeiros no porto
da cidade do Rio de Janeiro. Tempos depois, duas outras nomeações aconteceriam: a de Ignácio José de
Aprígio da Fonseca Galvão, por carta Régia de 29 de janeiro de 1811, para o lugar de Intérprete de línguas na
Secretaria de Governo da Bahia (ver Collecção das Leis do Brazil, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional/1809); e
a de José Maria Pinto, pelo decreto de 31 de maio. Os ofícios de tradutor jurado, hoje com a designação de
Tradutor Juramentado; e de Intérprete da Nação (hoje designado Intérprete Comercial) tornaram-se objeto
especial de legislação, atividade criada pelo Governo a pedido do intérprete Carlos Mathias Pereira (OLIVEIRA,
2005). O período em foco se evidenciou pela disseminação das teorias enciclopedistas, pela repercussão
causada por fatos históricos como o da independência dos Estados Unidos da América (1776); pela
conjuração mineira, no Brasil (1789); pelas reformas pombalinas (válidas para Portugal e Brasil) e a criação
do Seminário de Olinda/Pernambuco, em 1798, pelo Bispo Azeredo Coutinho e fundado em 1800,“primeiro e
tardio reflexo na Colônia, da grande renovação educacional que se processou no reino por iniciativa do
Ministro D. José, com a colaboração principal de parentes do Bispo Azeredo Coutinho”, responsável por uma
nova metodologia “trazida de Portugal (...). A Gramática, já sob nova orientação, fazia parte deste novo
currículo, reformulado sob a luz das mudanças que ocorriam na Europa” (THEOBALDO, 2008, p. 4). Segundo
Santana (2011) o início do processo de profissionalização dos professores de línguas estrangeiras, no Brasil,
se dá a partir da Lei Geral dos Estudos Menores, de 28 de junho de 1759. Essa lei reorganizava o sistema
escolar vigente, proibia a participação dos padres da Companhia de Jesus e instituía a educação pública em
todas as partes do Reino com a Reforma dos Estudos Menores, que implantou as Aulas Régias ou Avulsas,
além de criar a figura do diretor geral dos estudos, para nomear e fiscalizar a ação dos professores.

Posteriormente, o pensamento pombalino permeava as ações de D. João VI que, na Decisão n. 29, de 14 de
julho de 1809, instituiu duas cadeiras de ensino de línguas no Brasil, pois era do conhecimento geral a
necessidade e a utilidade

[...] das línguas franceza e ingleza, como aquellas que entre as línguas vivas teem o
mais distinctologar, é de muito grande utilidade ao Estado, para augmento, e
prosperidade da instrucção publica, que se crêe nesta capital uma cadeira de língua
franceza, e outra de ingleza (OLIVEIRA, 2006, p. 81).

E ao Estado convinha considerar, em meio a vários fatores, a necessidade e a utilidade do ensino do idioma
inglês, vez que os portos haviam sido liberados aos chamados países amigos, entre eles, principalmente, a
Grã-Bretanha. Essa abertura permitiu a movimentação de mercadorias estancadas e atendeu à expansão do
capitalismo industrial. Os comerciantes ingleses se encontravam privilegiados e era preciso se entender com
eles. A partir daí, foram providenciados os meios para que a Língua Inglesa fosse lecionada, mas,
inicialmente, sob o prisma de um ensino e aprendizagem nos moldes da praticidade e em função da
comunicação entre povos de idiomas distintos.

A implantação do ensino de Inglês no Brasil se iniciou com a vinda de D. João VI, a
abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro em 1808 e o aumento das
relações comerciais da nação portuguesa com a inglesa. O referido monarca assinou
um decreto em 22 de junho de 1809, criando a primeira Cadeira de Inglês no Brasil,
tendo como propósito o “aumento e prosperidade da instrução pública” (MOACYR,
1936, p. 61apud PACHECO; AMORIM, 2005, p. 3).

Sabe-se que professores de outras disciplinas como Filosofia e Latim, por exemplo, por serem originários de
países de língua inglesa, ou por haverem recebido formação ilustrada se tornaram também professores desse
idioma. Foram os casos do padre Tilbury, de Joyce e de Colville. A pesquisa nada encontrou que comprovasse
que o Padre Tilbury tenha exercido as funções de intérprete do idioma inglês. Mas, quanto aos outros dois,
sim. Quando se refere ao Brasil, Rezende (2006, p. 28-29) alinha pontos de singular importância acerca das
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informações de que “os primeiros professores de francês e inglês foram indicados através de cartas de
nomeação assinadas diretamente pelo próprio D. João VI, datadas respectivamente de 26 de agosto e 9 de
setembro do mesmo ano de 1809”; e de que o costume da época era serem padres os professores de latim,
“escolhidos e indicados pelo clero, (...)”, acontecendo o mesmo com os professores das cadeiras de inglês e
francês, com os nomeados

Padre francês René Boiret como professor de Língua Francesa, que segundo o
historiador Pires de Almeida, citado por Schütz, viria de Portugal, onde lecionava a
mesma matéria no Colégio Real dos Nobres. Para o cargo de professor de francês no
Brasil, o clérigo receberia a quantia de 400 mil réis/ano, dobro de seu soldo em
Lisboa que era de 200 mil réis/ano. Para a cadeira de língua inglesa foi nomeado o
padre irlandês Jean Joyce.

William (Guilherme) Paul Tilbury, nome de batismo, nasceu na Inglaterra, em 25 de janeiro de 1784, filho de
pais protestantes, mas convertido, posteriormente, ao catolicismo. Ele passou a maior parte de sua vida
trabalhando na condição de missionário, no Rio de Janeiro. Padre e professor no Seminário de S. José,
lecionou Inglês, Francês e Geografia no Estado do Rio de Janeiro. Tilbury que também é o autor da gramática
Arte ingleza, publicada em 1827, era o Capelão da Divisão Militar da Guarda Imperial de Polícia. Considerado
entre os Grandes Mestres de sua época, serviu à realeza (do Imperador Dom Pedro I e das filhas do monarca,
as princesas D. Maria Teresa, D. Maria Isabel, D. Maria Francisca, D. Isabel Maria, D. Maria da Assumpção, e
D. Ana de Jesus). Segundo Santana (2013) o pedido inicial de Tilbury sobre a licença de que precisaria para
lecionar, no Rio de Janeiro, tem a data de 21 de abril de 1817, permanecendo como professor de aulas
públicas até 1818. Em 17 de abril de 1821 foi atendida a solicitação. A nomeação dele como professor de
Inglês da realeza se deu por força do Decreto emitido no Palácio do Rio de Janeiro em 04 de abril de 1827.
Tilbury faleceu aos 79 anos de idade, em 28 de maio de 1863, no Rio de Janeiro.

A narrativa da Formação e Revolta da Brigada irlandesa no Serviço Brasileiro, no Rio, em 1828, por um oficial
da Expedição, (aqui se ressalte a opinião de Gilberto Freyre, edição de 2000, quando atesta que considerou a
importância do estudo dos personagens mais obscuros para se conhecer a interpenetração de culturas) conta
que o Imperador D. Pedro I, percebendo que, durante a guerra entre o Brasil e a Argentina, as forças de seu
país pareciam incapazes de derrotar os soldados argentinos inferiormente equipados, enviou representantes
para a Irlanda para recrutar trabalhadores, supostamente para trabalhar na terra, convite acompanhado de
uma descrição sedutora de possibilidades futuras no Brasil. Mas, na verdade, o Imperador pretendia usá-los
em seu exército. Eduardo Thomaz Colville, nascido português, mas filho de ingleses, foi educado na
Inglaterra. Documentos demonstram que o tenente, primeiro lente de inglês no Brasil, na Real Academia
Militar, e tradutor de línguas estrangeiras, manifestou o desejo de exercer a atividade de tradutor de línguas
estrangeiras, no Rio de Janeiro, em 8 de novembro de 1822, havendo, posteriormente, desistido da sua
pretensão em 1823 (fato também documentado e disponível no Arquivo Nacional). A desistência de Colville se
deu duas vezes, tanto como intérprete das fallas quanto, desta vez, como tradutor. Segundo infere Santana
(2013) o lente pode haver desistido em função do debate na Academia Real Militar que colocava em questão
a necessidade ou não de tal tipo de trabalho com a língua inglesa. Ou pelo sim, ou pelo não, o fato concreto é
que Colville perdeu a cadeira de inglês junto com a Decisão n. 56, de e de março de 1825, quando foi
determinado que a língua inglesa não seria mais necessária naquela Academia (SANTANA, 2013). O segundo
professor de língua inglesa, no Brasil, Jean Joyce, (João) Joyce que, de acordo com informações do Colégio
Brasileiro de Genealogia, foi um religioso, nascido na Irlanda, e que ainda exerceu as funções de Cavaleiro da
Ordem de Cristo e Reitor do Colégio de São Patrício. “Conforme referências dos Anaes do Parlamento
Brazileiro, assumiu a Cadeira de Língua Inglesa do Seminário de São José de 1809 a 1821, ano de seu
retorno a Portugal” (SANTOS; BARBOSA, 2011, p. 13). A maior parte dos trabalhos de pesquisa acadêmica
sobre a história da institucionalização do ensino da língua inglesa no Brasil menciona esses dois nomes, mas
ainda são escassas as informações mais detalhadas, de outras fontes sobre o padre pioneiro. As sondagens
de Santana (2013), documentadas através de consulta ao Arquivo Nacional/RJ, relacionam a presença de
Joyce, em Portugal, à migração de irlandeses para esse país, onde ensinou inglês no Colégio dos Nobres e

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/professores_tradutores_e_interpretes_reconstruindo_a_trilha_da_in.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-24,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



que teria vindo ao Brasil para ensinar o idioma ao infante Dom Pedro I e Evaristo da Veiga (autor de letras de
hinos, inclusive do Hino da Independência) que, apoiado pelo Visconde de Cayru, pode participar do impulso
dado ao ensino da língua que lhe era natural.

A nomeação de Joyce, no Brasil, feita pelo Príncipe Regente, data de 18 de maio de 1808, quando se tornou o
primeiro professor de inglês do Seminário São José, havendo, provavelmente, utilizado o mesmo material
didático que Colville. Convém ressaltar que a partir da trajetória traçada por Oliveira (2005, p. 11), quanto
aos ofícios diferenciados de intérprete comercial e o de tradutor público, estas profissões têm características
que, além de serem exercidas pela maior parte dos nomes aqui levantados, ora em uma atividade ora em
outra, estão, originalmente, localizadas “[...] na própria formação do Estado moderno [...]”, passando,
portanto, a ser legisladas,

[...] no contexto português, somente no final do século XVIII, mas especificamente
em 1796, no conselho do Almirantado da Academia Real de Marinha, órgão que,
dentre outras atribuições, cuidava das atribuições portuárias do Governo português.
Com a vinda do Príncipe Regente D. João e sua Corte, em 1808, a nomeação de
Intérpretes e Tradutores se faz necessária também no Brasil.

É impossível dissociar essas três atividades _ de professor, de tradutor, de intérprete _ vez que, muitos
desses professores de língua inglesa, no século XVIII, eram intelectuais ilustrados e que dominavam outras
línguas. Ora desempenhavam o ofício de professor, ora e a depender da necessidade do Estado, eram
intérpretes das fallas, ora eram tradutores de textos escritos, além do que, muitos prepararam gramáticas.

Em Portugal, durante o ministério de Pombal, teve início a regulamentação da profissão de tradutor, tendo
sido registrada a peça legislativa inicial com o Regimento dos Ordenados dos Secretários de Estado e seus
Oficiais, “expedido em forma de Alvará, em 4 de janeiro de 1754”, havendo os tradutores recebido “o estatuto
‘oficial’, pois tratavam de assuntos do Estado português, em suas relações políticas com as nações
estrangeiras” (SANTANA, 2013, p. 70). Acrescenta Santana, sem mencionar nomes de tradutores
portugueses, que se passaram “quarenta e dois anos para que a função de tradutor voltasse a ser
mencionada em lei”, o que se deu a partir do Novo Regulamento da Academia Real dos Guardas Marinhas,
aprovado pela Lei de 1º de abril de 1796 (SANTANA, 2013, p. 70).

O ano de 1808 foi o da primeira nomeação oficial de um Intérprete Comercial do Brasil, cargo público que
representava a Coroa Portuguesa. O Decreto de 10 de novembro daquele ano, documento assinado por D.
Fernando José de Portugal, “depois Conde de Aguiar, que ocupava a pasta dos Negócios do Brasil” deixava
atestado em seu teor ser “indispensável hum Interprete para as visitas dos navios Estrangeiros que entrão
neste Porto”, e, para tanto, nomeava Ildefonso José da Costa, pela sua “conveniente aptidão”, pelo que lhe
determinava um ordenado anual equivalente a 400.000 réis (Brasil, 1836). Tal salário não se comparava ao
de um “[...] Oficial de Línguas da Secretaria de Estado, ou o do Tradutor de Línguas do Conselho do
Almirantado, (...) levando-se em conta que um Oficial de Línguas, cinquenta anos antes, recebia anualmente
um conto de réis”. (OLIVEIRA, 2005, p. 3). Outras nomeações se sucederam: a de Ignácio José Aprígio da
Fonseca Galvão (1808 e 1811) e a de José Maria Pinto (1811). O primeiro, nomeado por Carta Régia datada
de 29 de janeiro e enviada ao Conde dos Arcos. O teor da Carta mencionava a concessão da gratificação
mensal de 26.000 réis para que Ignácio José assumisse o lugar de “interprete de línguas’ na Secretaria do
Governo da Bahia, onde já era Oficial Maior”. A nomeação de Aprígio foi concretizada pelo Decreto de 31 de
maio, assinado pelo Conde de Aguiar. O ordenado anual era superior ao do primeiro: 100.000 réis. Para tanto
ocuparia o “lugar de Intérprete nas visitas aos navios estrangeiros do Porto da Ilha de Santa Catarina”
(OLIVEIRA, 2005, p. 3). Essas informações não são explícitas quanto ao pagamento de Ignácio José, isto é, se
aqueles 26.000 eram o valor anual, pois, no caso de Aprígio, os 100.000 equivalem ao total percebido
durante um ano de trabalho. No ano de 1812, o Governo, enfim, fixou um aumento considerável no valor dos
vencimentos para a função de Intérprete. A afirmação de Oliveira (2005, p. 2) de que, “nesse conturbado
contexto, um dos pontos mais estratégicos e necessários para a própria sobrevivência da Coroa Portuguesa
era o Intérprete e Tradutor” sugere que as profissões de intérprete e tradutor se entrelaçam nessa
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congruência de interesses.

No Brasil, a primeira nomeação de Intérprete saiu com o Decreto de 10 de novembro
de 1808, assinado por D. Fernando José de Portugal, depois Conde de Aguiar, que
ocupava a pasta dos Negócios do Brasil. Considerando “indispensável hum Interprete
para as visitas dos navios Estrangeiros que entrão neste Porto” – o do Rio de Janeiro
–, a lei nomeava Ildefonso José da Costa, pela sua “conveniente aptidão”, com o
ordenado anual de 400.000 réis (Brasil, 1836) (OLIVEIRA, 2005, p. 2).

Nesse período, outros tradutores e intérpretes foram nomeados e recebiam por seus préstimos significativos
salários, além do status de que gozavam: “Uma personagem de importância nesse processo parece ter sido
Carlos Mathias Pereira, também professor de língua inglesa, foi nomeado “Interprete das fallas” na Fortaleza
de Santa Cruz com um Decreto de 6 de novembro de 1812 e Intérprete da Comissão Mista em 17 de junho de
1820” (Oliveira, 2005, p. 11).

Conta que esse Carlos M. Pereira era encarregado dos Negócios de Portugal junto à
Santa Sé. Fora nomeado a 14.04.1826, sendo o primeiro representante de Portugal,
nesta função, logo após o reconhecimento da Independência do Brasil. Em 1827
tornou-se emissário de D. Pedro I, Imperador do Brasil, para entregar a D. Miguel, o
decreto que o nomeava seu lugar-tenente (OLIVEIRA, 2005, p. 11).

A preocupação em identificar quem era e o que fazia Carlos Mathias Pereira conduziu à averiguação
reveladora de que, por ocasião em que Portugal reconheceu a independência do Brasil, em 1825, com
assinatura do Tratado de Paz e Aliança, em 14.04.1826, o diplomata foi recebido em audiência pelo
Imperador do Brasil. Foi, assim, encarregado dos Negócios na Legação no Rio de Janeiro, posteriormente
nomeado Ministro em Julho 1827 (PORTUGAL, 2013). As tentativas desta pesquisa em perceber Carlos
Mathias num contexto comunicativo no qual executava essas atividades de intérprete da língua inglesa, no
porto do Rio de Janeiro, não ofereceram resultados objetivos. O que foi possível supor é que Carlos Mathias
provavelmente obteve conhecimentos da língua inglesa em seus estudos de diplomata realizados em
Portugal. Em 1814 a Intendência Geral da Polícia criou o seu lugar de “Interprete de linguas estrangeiras”,
através da Decisão n. 4, de 3 de fevereiro, assinada pelo Marquês de Aguiar. O intérprete nomeado, Eusébio
Querino Procópio Ricão Salgado, perceberia o ordenado anual de apenas 150.000 réis pagos pelos cofres da
mencionada repartição, mas atenderia também aos “processos e dilligencias” envolvendo estrangeiros
(OLIVEIRA, 2005, p. 4).

Ainda em 1814 saíram as nomeações de duas outras repartições. A primeira, de 20
de junho, criou por Decreto o lugar de Oficial de Línguas na Secretaria de Estado dos
Negócios Estrangeiros e da Guerra, obtendo o cargo o Padre Luiz Antonio de Souza,
Professor de Língua Latina3. A segunda saiu com o Decreto de 20 de setembro,
criando o ofício de “Interprete da LinguaIngleza” na Alfândega da Corte. O nomeado,
Dyonisio de Azevedo Peçanha, seria o primeiro a obter vitaliciedade do cargo,
uma prerrogativa reservada a poucos servidores públicos, tais como Juizes de
Direito, Amanuenses e Professores, pois além de receber o ordenado anual de
400.000 réis, deveria ter a “mercê da serventia vitaliciadelle” (OLIVEIRA, 2005, p. 4,
grifo nosso).

Ainda consultando Oliveira (2005), sabe-se que mais outros lugares de Intérprete foram criados em 1820
(não foram citados outros nomes na fonte consultada), quando foi reconhecido por lei o ofício de Tradutor da
Praça do Comércio. O Decreto de 29 de agosto de 1825 instituiu em caráter provisório os postos de Intérprete
e Guarda-Livros na Alfândega da Província da Bahia, estipulando o ordenado anual de 600.000 réis. O
documento, assinado por Mariano José Pereira da Fonseca, Ministro da Fazenda e Presidente do Tesouro
Público, nomeava para Euzébio Vanério para exercer a função. E, ainda, em 19 de dezembro de 1825, foi
publicada a Decisão n. 282, que nomeava provisoriamente, por solicitação da “Junta da Fazenda Pública da
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Província de Pernambuco, um (aqui também o nome do oficial não é citado) Intérprete da Língua Inglesa na
Alfândega da mesma província, com o ordenado anual de 400.000 réis”. O nome do intérprete, nesse caso,
não é citado na fonte consultada.

Em 21 de março de 1828, um decreto (sem numeração/?
) extinguiu o lugar de Tradutor do Conselho do Almirantado criado pela Lei de 26 de outubro de 1796. Em 14
de julho do ano anterior, havia sido nomeado José Veríssimo dos Santos, obrigado a ser dispensado por não
se fazer mais necessário, segundo a lei (OLIVEIRA, 2005, p. 11). A Decisão n. 6, de 4 de janeiro de 1830
extinguiu o lugar de Intérprete da Auditoria da Marinha, àquela época, cargo exercido por Jorge de Villa Nova
Ribeiro, pelo que era gratificado mensalmente com a quantia de 30.000 réis. E, por fim, no ano de 1837, o
Decreto A, de 5 de junho, “extinguiu os lugares de Intérprete, Contínuo e Meirinho da Comissão Mista
Brasileira e Inglesa da Corte” (OLIVEIRA, 2005, p. 11).

Sobre a temática em evidência neste estudo é possível encontrar, na maior parte das pesquisas consultadas,
informações relativas aos aspectos históricos, a exemplo de legislações, nomeações, encerramento de
atividades daqueles que se tornaram, em terras brasileiras, os pioneiros do ensino do idioma inglês que teve
como primeira direção didática a praticidade, a instrumentalidade que favoreceria a comunicação naquele
cenário onde predominava o mercantilismo e a figura do negociante inglês em livre movimentação nos portos
nacionais. É possível localizar informações sobre elaboração de gramáticas por esses professores nativos da
língua inglesa, mas é turvo o cenário real das práticas escolares da época.

Entretanto, as pesquisas de Santana (2013, p. 78) declaram haver obtido alguma aproximação dessas
práticas escolares, no caso do Professor Colville, “tendo em vista que, os Estatutos da Academia Real Militar
possuíam um plano de direitos e deveres de professores e alunos definido” e, diga-se, dentro de um esquema
de rigidez e disciplina notáveis por parte da Academia. A estudiosa aponta ainda que, supõe ter sido o
material didático utilizado por Colville, o seguinte: Grammatica Lusitano-Anglica (1731), de Jacob Castro e/ou
Grammatica ingleza ordenada em portuguez (1762), de Carlos Bernardo Silva Teles de Menezes. E os
dicionários teriam sido A Complet Account (1701), de A. J. e/ou A Diccionary of the Portuguese and English
Languages in Two Parts (1773), de Anthony Vieyra Transtagano.

Buscando esclarecimentos sobre os ofícios daquela época, observou-se que os estudos de Coelho (1999, p.
21) refazem o caminho em busca da palavra profissão, no contexto do século XIX, e encontra para o termo os
seguintes significados: “Declaração pública”, “voto” e “ofício”, sentidos “que estão registrados em todas as
edições no século XIX do Dicionário da Língua Portugueza de Antonio Moraes Silva”. Coelho ainda menciona a
4ª. edição do dicionário de Cândido de Figueiredo, de 1925, que “ainda não havia anotado o termo ‘profissões
liberais”. Só bem mais tarde, no ano de 1945, é que Laudelino Freire registra o termo: “Profissões liberais: a
medicina, o professorado, a advocacia”. E o que então eram os intérpretes das falas?
Pelo visto não seriam profissionais no rigor dessa prática, mas falantes da língua estrangeira em virtude de
competências adquiridas em estudos superiores europeus, em cursos como o de Diplomacia; e/ou por serem
indivíduos cuja língua nativa era aquela que, ocasionalmente, interpretavam.

Quanto aos tradutores do texto escrito, em desempenho de suas atividades, existem três documentos que
mereceram muita atenção em virtude de “assinalarem a vulgarização do bi/plurilinguismo e a consequente
alteração qualitativa no exercício do ofício”:a) O primeiro documento, de 3 de dezembro de 1821, que ordena
a supressão do lugar de oficial de línguas na Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Neste caso, os
motivos alegados foram: a existência “de oficiais habilitados para tanto” e, ainda, a conveniência em “aliviar o
Tesouro” nacional;b) O segundo é o decreto, de 9 de dezembro de 1823, posterior à Independência, criando o
cargo de “tradutor jurado na Praça e intérprete da Nação”, sendo nomeado Eugenio Gildmester. Este oficial de
línguas percebia “das partes interessadas nas traduções a quantia de 1$100 (mil e cem réis) por meia folha”.
Esta a primeira vez em que o ofício de tradutor foi associado ao de intérprete. Esclarece a pesquisadora Wyler
que tal ofício não estava sujeito a qualquer órgão em particular; c) O terceiro decreto, de 21 de março de
1828, trata da extinção do cargo de tradutor do Conselho do Almirantado, criado por lei portuguesa de 1793,
“pois há algum tempo os processos já tramitam desde as instâncias inferiores em português”. O decreto tem
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especial importância no sentido de se perceber que a língua portuguesa já predominava sobre a língua latina,
especialmente como idioma escrito utilizado no âmbito “administrativo ou, mais especificamente,
jurisdicional” (WYLER, 2003, p. 42).

Ainda segundo Wyler, o estabelecimento de cargos era bastante dinâmico, como também eram prescritas as
normas para o preenchimento dessas posições (“logares”, este era o termo usado na época). Toda essa
movimentação pelo ano de 1822 contribuiu para consolidar a cultura, havendo, consequentemente tornado
mais relevante a atividade da tradução. O contexto do Rio de Janeiro era, então, de “transformações políticas,
econômicas, sociais, culturais e urbanísticas, que marcaram indelevelmente a cidade e indiretamente o país
que ela centralizava” (WYLER, 2003, p. 4).

O ensino do idioma inglês, que começou no Brasil, no século XIX, quando conhecer, falar e escrever em
língua inglesa eram artigos de luxo e para poucos privilegiados, alcançou o século XX sem que adquirisse o
status de uma disciplina de real importância pedagógica. O mesmo não teria como acontecer com relação às
atividades de tradução e interpretação nas instituições de ensino brasileiras que, só recentemente, do final do
século XX para cá é que estão oferecendo especializações para os que desejam abraçar a carreira de
tradutores e intérpretes da oralidade.

QUADRO - INTÉRPRETES DAS FALAS DE LÍNGUA INGLESA/1808-1830

ANO INTÉRPRETES

1808

• Ildefonso José da Costa (1º primeiro Intérprete Comercial do
Brasil)

• Ignácio José Aprígio da Fonseca Galvão
• José Maria Pinto

1811

• Ignácio José Aprígio da Fonseca Galvão - Intérprete de línguas
na Secretaria do governo da Bahia

• José Maria Pinto
•

1812 • Carlos Mathias Pereira - na Fortaleza de Santa Cruz

1814

• Euzébio Querino Procópio Ricão Salgado - Intendência Geral
da Polícia

• Dyonisio de Azevedo Peçanha - “Interprete da Lingua
Ingleza” na Alfândega da Corte

1820 • Carlos Mathias Pereira - Intérprete da Comissão Mista em 17
de junho de 1820

1823 • Eugenio Gildmester - decreto, de 9 de dezembro, posterior à
Independência, criando o cargo de “tradutor jurado na Praça e
intérprete da Nação”.

1825

• Euzébio Vanério - Intérprete e Guarda-Livros na Alfândega da
Província da Bahia

• ?
(sem a citação do nome do oficial de línguas na fonte
consultada) - Intérprete da Língua Inglesa na
Alfândega/Pernambuco

1827 • José Veríssimo dos Santos

1830 • Jorge de Viça Nova Ribeiro - Intérprete da Auditoria da
Marinha
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Figura 1: Quadro dos Intérpretes das fallas de Língua Inglesa 1808 – 1830.

Só foi confirmado nominalmente e/ou por decreto explícito o nome de Eduardo Thomaz Colville, que ainda
surge no ano de 1822 e mais o de Eugênio Gildmester que, comprovadamente, exerceu os dois ofícios, tanto
o de tradutor quanto o de intérprete da oralidade. Naturalmente, os outros oficiais que estão alinhados na
atividade de professor, vez por outra também, provavelmente, executavam as três atividades. Entretanto,
não foi possível documentar nem na literatura levantada e nem nos documentos do Arquivo Nacional.

QUADRO – TRADUTORES DE LÍNGUA INGLESA

ANO TRADUTORES
1821 Eduardo Thomas Colville
1822 Eduardo Thomaz Colville

1823 Eugenio Gildmester

Figura 2: Quadro dos Tradutores de Língua Inglesa 1821 – 1823.

Os quadros acima são relativos aos nomes dos Intérpretes das Fallas e aos Tradutores da Língua Inglesa. Os
nomes estão destacados em negrito e, como se pode verificar, há quatro menções ao cargo de Intérprete que
se encontram fora do recorte desta pesquisa, sendo que para um deles, do ano de 1825, não foi possível a
identificação nominal. Quanto aos tradutores, somente Eduardo Thomas Colville desempenhou a função,
repetindo-se a sua atividade para o ano de 1822 e, no caso do Eugenio Gildmester, este só aparece na
atividade de tradutor no ano de 1823 (fora do alcance do recorte temporal escolhido para esta Dissertação).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscando reconstruir a trilha da Institucionalização do ensino da língua inglesa no Brasil, remontamos à
história das origens do idioma inglês e de seu espraiamento por outras localidades a partir do século V.
Tentamos compreender a inteligibilidade e a intenção da movimentação de uma língua pela face da terra e
intencionamos entender do ponto de vista sócio-histórico essa relação com o outro. Deparamo-nos com a
escassez de pesquisas, a questão da periodização e penetramos nas zonas de sombras de um passado do
qual, estudiosos se têm distanciado. Entretanto, o pesquisador não se intimidou e alcançou a data em que o
primeiro intérprete da oralidade em língua inglesa foi nomeado no Brasil, Ildefonso José da Costa, designado
através do decreto de 10 de novembro de 1808. Trata-se do início da demonstração de que o Brasil precisava
com urgência de profissionais relacionados àquele idioma. Essa necessidade adveio do contexto mobilizado
pela abertura dos portos aos países estrangeiros, conforme determinou o monarca Dom João.

A partir daí, vimos o Brasil mudando de fisionomia em todos os segmentos sociais e a cultura inglesa
começando a fazer parte e a se integrar à cultura brasileira de tal forma que incidiu diretamente sobre o
ensino desse idioma. Aquilo que foi considerado progresso impulsionou a oficialização de cursos nos quais a
disciplina Língua Inglesa passava a ter destaque. Vieram as primeiras cadeiras da disciplina, os decretos de
nomeação para a ocupação dessas cadeiras, as primeiras leis, os primeiros professores, tradutores e
intérpretes trabalhando no Brasil, mesmo que não brasileiros.

A consolidação dessa oficialização do ensino de inglês demonstra a importância daqueles nativos desse idioma
que entraram para a história da institucionalização, a exemplo Eduardo Thomaz Colville, Guilherme Paulo
Tilbury e outros que fizemos constar dos quadros apresentados. Eles são a representatividade e parte
importante da história e da identidade do profissional brasileiro moderno que atua no campo da Língua
Inglesa, quer em sua escrita, oralidade ou tradução.
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PROFESSORES, TRADUTORES E INTÉRPRETES: RECONSTRUINDO A TRILHA DA
INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NO BRASIL (1808 – 1828)

Roberto Carlos Bastos da Paixão[i]

Eixo temático: 11. Educação, Sociedade e Práticas Educativas

RESUMO
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Este artigo tem por objetivo reconstruir a trilha da Institucionalização do ensino da língua inglesa no Brasil.
Para tanto, remontamos à história das origens do idioma inglês e de seu espraiamento por outras localidades
a partir do século V. Tentamos compreender a inteligibilidade e a intenção da movimentação de uma língua
pela face da terra e intencionamos entender do ponto de vista sócio-histórico essa relação com o outro, em
específico com o Brasil. Encontrar com os pioneiros das profissões de professor, tradutor e intérprete da
Língua Inglesa foi determinante para a compreensão da formação da identidade desses mesmos profissionais
na contemporaneidade.

Palavras-chave: Professores. Tradutores. Intérpretes. Inglês.

ABSTRACT

This article aims to reconstruct the trail of Institutionalization of teaching English in Brazil. To do so, we go
back to the history of the origins of the English language and its spreading in other localities from the fifth
century on. We try to understand the intelligibility and the intention of moving from one language on the face
of the earth and we intend to understand the socio-historical point of view this relationship with others, in
particular with Brazil. Meeting the pioneers of the professions of teacher, translator and interpreter of English
was crucial to understanding the identity formation of these same professionals nowadays.

Keywords: Teachers. Translators. Interpreters. English.

A história das origens do idioma inglês remonta ao século V, desde que o idioma foi se espraiando da
Inglaterra para as Ilhas Britânicas, pelo País de Gales, Cornwall, Cumbria e sul da Escócia, “locais em que
predominavam as línguas celtas” Nos estudos de Schütz (2012, p. 1) consta que “há indícios de presença
humana nas ilhas britânicas já antes da última era do gelo, quando as mesmas ainda não haviam se separado
do continente europeu e antes dos oceanos formarem o Canal da Mancha”.

O conceito de história como processo sugere, de pronto, questionamentos sobre inteligibilidade e intenção,
pois “cada evento histórico é único. Mas muitos acontecimentos, simplesmente separados no tempo e no
espaço, revelam, quando, se estabelece relação entre eles, regularidades de processo”. Thompson (1981, p.
97).

Costa e Sousa (2012, p. 153), a partir de Macintyre (2001), desenvolvem um raciocínio onde se encontra
clarificado o significado deste par de termos: inteligibilidade e intenção. E, buscando perceber o inteligível
nesse período inicial da história da presença da língua inglesa no Brasil (século XVI) e, posteriormente, no
século XIX, no momento em que se inicia o processo que vai institucionalizar o ensino dessa língua
estrangeira, é que este estudo lança mão de tais conceitos com a intenção de compreender a identidade
social de um sujeito representado na figura do professor de Língua Inglesa como elemento de importância no
desenvolvimento do processo educacional brasileiro. Sendo assim, depreende-se que “a inteligibilidade só
emerge quando há uma interdependência entre identidade, intenção e contexto, sabendo que o próprio
contexto contém uma história dentro da qual a história de cada agente é situada”. Pesquisas sobre o
professor de língua inglesa demonstraram que os aspectos constitutivos dessa identidade profissional são
construídos “sócio-historicamente na relação com o outro e está em processo” (QUEVEDO-CAMARGO, 2011,
p. 72).

O presente artigo se insere nessa relação com o outro em busca de pertencimentos identitários no passado.
Entretanto, por outro lado, cumpre registrar que ainda são escassas as fontes de pesquisa sobre a história da
língua inglesa no Brasil. A busca por fontes de pesquisa para a composição desta dissertação comprovou essa
escassez. O destaque do idioma bretão está diretamente ligado à dimensão das relações internacionais
daquele país com o Brasil no decorrer do século XIX. Acerca disto, relembre-se a importância da diplomacia e
das relações culturais; e, também, atualmente, da propagação das culturas mediadas pelas tecnologias de
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comunicação.

sem levar em consideração o que ocorria nos círculos acadêmicos da História, como comprovam os estudos
de Mirian Warde e Bruno Bontempi Junior” (NASCIMENTO, 2003, p. 23).Com relação aos trabalhos sobre as
grandes classes “Períodos”, atesta-se que o colonial, é “muito mais longo com relação aos demais é, de longe,
o menos estudado” (BONTEMPI, 1995, p. 95). A respeito da questão da periodização, retome-se a palavra de
Toledo (1995) que, ao examinar a importância de Fernando de Azevedo para a historiografia da educação
brasileira, referiu-se ao período histórico em que uma obra é produzida e que, na perspectiva azevediana é o
principal marco da obra, pois, “é a partir do presente, ou do ponto mais evoluído da civilização, que a
pesquisa do passado é conduzida”.

Warde constatou, na análise dos trabalhos selecionados para seu estudo, a preferência por uma periodização
predominantemente assinalada por fatos políticos e referentes à fase republicana (Era Vargas e Estado Novo),
concluindo que esse resultado implica em desinteresse na investigação histórica (NASCIMENTO, 2003, p. 47).
Cumpre notar que o trabalho de Warde não contemplou exemplos referentes ao Estado de Sergipe.

Por sua vez, Pallares-Burke (2001) dedicou-se a investigar os ingleses no Brasil para um melhor
entendimento desse encontro de culturas e iniciou seu trabalho inserindo que, ficou largamente conhecida a
anglofilia de Gilberto Freyre. O brasileiro de Pernambuco declarou sentir “um amor físico e ao mesmo tempo
místico à Inglaterra” e chegou mesmo a admitir que às vezes pensava e até sentia em inglês” Pallares-Burke
(2001, p. 227). Acrescenta a estudiosa que “ [...] tão marcante era então a influência britânica, que
intelectuais ciosos de nossa brasilidade se queixavam que se estava “londonizando nossa terra”
Pallares-Burke” (2001, p. 228).

Aquele foi “um novo descobrimento do Brasil”, diz o historiador Sérgio Buarque de Holanda (2008),
referindo-se ao considerável número de estrangeiros que chegaram à colônia portuguesa na América do Sul
após a abertura dos portos em 1808. Ao Brasil chegaram educadores, artistas, diplomatas, mercenários de
diferentes partes: dos EUA e do Velho Mundo. Nas grandes cidades portuárias do país essa abertura criou um
caráter cosmopolita e de internacionalização. Estes são os primórdios da história da penetração em território
nacional da Língua Portuguesa e de outras como a espanhola, a francesa e a inglesa _ representadas por
invasores que vinham em busca da nova terra e de sua riqueza. Daí em diante, a realidade mostra um
panorama onde apontam outras necessidades além daquelas de tentativa de um approach com povos
indígenas. Dessa forma, na primeira década do século XVIII vieram, junto com a chegada da Corte
portuguesa ao Brasil, o desenvolvimento do comércio, o processo de escolarização nos moldes das Reformas
pombalinas. O progresso em andamento impunha uma regularização do ensino de línguas estrangeiras no
país. O primeiro intérprete nomeado no Brasil foi Ildefonso José da Costa, designado através do decreto de 10
de novembro de 1808. Seu ordenado anual era de 400.00 réis (OLIVEIRA, 2005). A interpretação oral do
inglês passou a ser um trabalho considerado indispensável devido às visitas de navios estrangeiros no porto
da cidade do Rio de Janeiro. Tempos depois, duas outras nomeações aconteceriam: a de Ignácio José de
Aprígio da Fonseca Galvão, por carta Régia de 29 de janeiro de 1811, para o lugar de Intérprete de línguas na
Secretaria de Governo da Bahia (ver Collecção das Leis do Brazil, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional/1809); e
a de José Maria Pinto, pelo decreto de 31 de maio. Os ofícios de tradutor jurado, hoje com a designação de
Tradutor Juramentado; e de Intérprete da Nação (hoje designado Intérprete Comercial) tornaram-se objeto
especial de legislação, atividade criada pelo Governo a pedido do intérprete Carlos Mathias Pereira (OLIVEIRA,
2005). O período em foco se evidenciou pela disseminação das teorias enciclopedistas, pela repercussão
causada por fatos históricos como o da independência dos Estados Unidos da América (1776); pela
conjuração mineira, no Brasil (1789); pelas reformas pombalinas (válidas para Portugal e Brasil) e a criação
do Seminário de Olinda/Pernambuco, em 1798, pelo Bispo Azeredo Coutinho e fundado em 1800,“primeiro e
tardio reflexo na Colônia, da grande renovação educacional que se processou no reino por iniciativa do
Ministro D. José, com a colaboração principal de parentes do Bispo Azeredo Coutinho”, responsável por uma
nova metodologia “trazida de Portugal (...). A Gramática, já sob nova orientação, fazia parte deste novo
currículo, reformulado sob a luz das mudanças que ocorriam na Europa” (THEOBALDO, 2008, p. 4). Segundo
Santana (2011) o início do processo de profissionalização dos professores de línguas estrangeiras, no Brasil,
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se dá a partir da Lei Geral dos Estudos Menores, de 28 de junho de 1759. Essa lei reorganizava o sistema
escolar vigente, proibia a participação dos padres da Companhia de Jesus e instituía a educação pública em
todas as partes do Reino com a Reforma dos Estudos Menores, que implantou as Aulas Régias ou Avulsas,
além de criar a figura do diretor geral dos estudos, para nomear e fiscalizar a ação dos professores.

Posteriormente, o pensamento pombalino permeava as ações de D. João VI que, na Decisão n. 29, de 14 de
julho de 1809, instituiu duas cadeiras de ensino de línguas no Brasil, pois era do conhecimento geral a
necessidade e a utilidade

[...] das línguas franceza e ingleza, como aquellas que entre as línguas vivas teem o
mais distinctologar, é de muito grande utilidade ao Estado, para augmento, e
prosperidade da instrucção publica, que se crêe nesta capital uma cadeira de língua
franceza, e outra de ingleza (OLIVEIRA, 2006, p. 81).

E ao Estado convinha considerar, em meio a vários fatores, a necessidade e a utilidade do ensino do idioma
inglês, vez que os portos haviam sido liberados aos chamados países amigos, entre eles, principalmente, a
Grã-Bretanha. Essa abertura permitiu a movimentação de mercadorias estancadas e atendeu à expansão do
capitalismo industrial. Os comerciantes ingleses se encontravam privilegiados e era preciso se entender com
eles. A partir daí, foram providenciados os meios para que a Língua Inglesa fosse lecionada, mas,
inicialmente, sob o prisma de um ensino e aprendizagem nos moldes da praticidade e em função da
comunicação entre povos de idiomas distintos.

A implantação do ensino de Inglês no Brasil se iniciou com a vinda de D. João VI, a
abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro em 1808 e o aumento das
relações comerciais da nação portuguesa com a inglesa. O referido monarca assinou
um decreto em 22 de junho de 1809, criando a primeira Cadeira de Inglês no Brasil,
tendo como propósito o “aumento e prosperidade da instrução pública” (MOACYR,
1936, p. 61apud PACHECO; AMORIM, 2005, p. 3).

Sabe-se que professores de outras disciplinas como Filosofia e Latim, por exemplo, por serem originários de
países de língua inglesa, ou por haverem recebido formação ilustrada se tornaram também professores desse
idioma. Foram os casos do padre Tilbury, de Joyce e de Colville. A pesquisa nada encontrou que comprovasse
que o Padre Tilbury tenha exercido as funções de intérprete do idioma inglês. Mas, quanto aos outros dois,
sim. Quando se refere ao Brasil, Rezende (2006, p. 28-29) alinha pontos de singular importância acerca das
informações de que “os primeiros professores de francês e inglês foram indicados através de cartas de
nomeação assinadas diretamente pelo próprio D. João VI, datadas respectivamente de 26 de agosto e 9 de
setembro do mesmo ano de 1809”; e de que o costume da época era serem padres os professores de latim,
“escolhidos e indicados pelo clero, (...)”, acontecendo o mesmo com os professores das cadeiras de inglês e
francês, com os nomeados

Padre francês René Boiret como professor de Língua Francesa, que segundo o
historiador Pires de Almeida, citado por Schütz, viria de Portugal, onde lecionava a
mesma matéria no Colégio Real dos Nobres. Para o cargo de professor de francês no
Brasil, o clérigo receberia a quantia de 400 mil réis/ano, dobro de seu soldo em
Lisboa que era de 200 mil réis/ano. Para a cadeira de língua inglesa foi nomeado o
padre irlandês Jean Joyce.

William (Guilherme) Paul Tilbury, nome de batismo, nasceu na Inglaterra, em 25 de janeiro de 1784, filho de
pais protestantes, mas convertido, posteriormente, ao catolicismo. Ele passou a maior parte de sua vida
trabalhando na condição de missionário, no Rio de Janeiro. Padre e professor no Seminário de S. José,
lecionou Inglês, Francês e Geografia no Estado do Rio de Janeiro. Tilbury que também é o autor da gramática
Arte ingleza, publicada em 1827, era o Capelão da Divisão Militar da Guarda Imperial de Polícia. Considerado
entre os Grandes Mestres de sua época, serviu à realeza (do Imperador Dom Pedro I e das filhas do monarca,
as princesas D. Maria Teresa, D. Maria Isabel, D. Maria Francisca, D. Isabel Maria, D. Maria da Assumpção, e
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D. Ana de Jesus). Segundo Santana (2013) o pedido inicial de Tilbury sobre a licença de que precisaria para
lecionar, no Rio de Janeiro, tem a data de 21 de abril de 1817, permanecendo como professor de aulas
públicas até 1818. Em 17 de abril de 1821 foi atendida a solicitação. A nomeação dele como professor de
Inglês da realeza se deu por força do Decreto emitido no Palácio do Rio de Janeiro em 04 de abril de 1827.
Tilbury faleceu aos 79 anos de idade, em 28 de maio de 1863, no Rio de Janeiro.

A narrativa da Formação e Revolta da Brigada irlandesa no Serviço Brasileiro, no Rio, em 1828, por um oficial
da Expedição, (aqui se ressalte a opinião de Gilberto Freyre, edição de 2000, quando atesta que considerou a
importância do estudo dos personagens mais obscuros para se conhecer a interpenetração de culturas) conta
que o Imperador D. Pedro I, percebendo que, durante a guerra entre o Brasil e a Argentina, as forças de seu
país pareciam incapazes de derrotar os soldados argentinos inferiormente equipados, enviou representantes
para a Irlanda para recrutar trabalhadores, supostamente para trabalhar na terra, convite acompanhado de
uma descrição sedutora de possibilidades futuras no Brasil. Mas, na verdade, o Imperador pretendia usá-los
em seu exército. Eduardo Thomaz Colville, nascido português, mas filho de ingleses, foi educado na
Inglaterra. Documentos demonstram que o tenente, primeiro lente de inglês no Brasil, na Real Academia
Militar, e tradutor de línguas estrangeiras, manifestou o desejo de exercer a atividade de tradutor de línguas
estrangeiras, no Rio de Janeiro, em 8 de novembro de 1822, havendo, posteriormente, desistido da sua
pretensão em 1823 (fato também documentado e disponível no Arquivo Nacional). A desistência de Colville se
deu duas vezes, tanto como intérprete das fallas quanto, desta vez, como tradutor. Segundo infere Santana
(2013) o lente pode haver desistido em função do debate na Academia Real Militar que colocava em questão
a necessidade ou não de tal tipo de trabalho com a língua inglesa. Ou pelo sim, ou pelo não, o fato concreto é
que Colville perdeu a cadeira de inglês junto com a Decisão n. 56, de e de março de 1825, quando foi
determinado que a língua inglesa não seria mais necessária naquela Academia (SANTANA, 2013). O segundo
professor de língua inglesa, no Brasil, Jean Joyce, (João) Joyce que, de acordo com informações do Colégio
Brasileiro de Genealogia, foi um religioso, nascido na Irlanda, e que ainda exerceu as funções de Cavaleiro da
Ordem de Cristo e Reitor do Colégio de São Patrício. “Conforme referências dos Anaes do Parlamento
Brazileiro, assumiu a Cadeira de Língua Inglesa do Seminário de São José de 1809 a 1821, ano de seu
retorno a Portugal” (SANTOS; BARBOSA, 2011, p. 13). A maior parte dos trabalhos de pesquisa acadêmica
sobre a história da institucionalização do ensino da língua inglesa no Brasil menciona esses dois nomes, mas
ainda são escassas as informações mais detalhadas, de outras fontes sobre o padre pioneiro. As sondagens
de Santana (2013), documentadas através de consulta ao Arquivo Nacional/RJ, relacionam a presença de
Joyce, em Portugal, à migração de irlandeses para esse país, onde ensinou inglês no Colégio dos Nobres e
que teria vindo ao Brasil para ensinar o idioma ao infante Dom Pedro I e Evaristo da Veiga (autor de letras de
hinos, inclusive do Hino da Independência) que, apoiado pelo Visconde de Cayru, pode participar do impulso
dado ao ensino da língua que lhe era natural.

A nomeação de Joyce, no Brasil, feita pelo Príncipe Regente, data de 18 de maio de 1808, quando se tornou o
primeiro professor de inglês do Seminário São José, havendo, provavelmente, utilizado o mesmo material
didático que Colville. Convém ressaltar que a partir da trajetória traçada por Oliveira (2005, p. 11), quanto
aos ofícios diferenciados de intérprete comercial e o de tradutor público, estas profissões têm características
que, além de serem exercidas pela maior parte dos nomes aqui levantados, ora em uma atividade ora em
outra, estão, originalmente, localizadas “[...] na própria formação do Estado moderno [...]”, passando,
portanto, a ser legisladas,

[...] no contexto português, somente no final do século XVIII, mas especificamente
em 1796, no conselho do Almirantado da Academia Real de Marinha, órgão que,
dentre outras atribuições, cuidava das atribuições portuárias do Governo português.
Com a vinda do Príncipe Regente D. João e sua Corte, em 1808, a nomeação de
Intérpretes e Tradutores se faz necessária também no Brasil.

É impossível dissociar essas três atividades _ de professor, de tradutor, de intérprete _ vez que, muitos
desses professores de língua inglesa, no século XVIII, eram intelectuais ilustrados e que dominavam outras
línguas. Ora desempenhavam o ofício de professor, ora e a depender da necessidade do Estado, eram
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intérpretes das fallas, ora eram tradutores de textos escritos, além do que, muitos prepararam gramáticas.

Em Portugal, durante o ministério de Pombal, teve início a regulamentação da profissão de tradutor, tendo
sido registrada a peça legislativa inicial com o Regimento dos Ordenados dos Secretários de Estado e seus
Oficiais, “expedido em forma de Alvará, em 4 de janeiro de 1754”, havendo os tradutores recebido “o estatuto
‘oficial’, pois tratavam de assuntos do Estado português, em suas relações políticas com as nações
estrangeiras” (SANTANA, 2013, p. 70). Acrescenta Santana, sem mencionar nomes de tradutores
portugueses, que se passaram “quarenta e dois anos para que a função de tradutor voltasse a ser
mencionada em lei”, o que se deu a partir do Novo Regulamento da Academia Real dos Guardas Marinhas,
aprovado pela Lei de 1º de abril de 1796 (SANTANA, 2013, p. 70).

O ano de 1808 foi o da primeira nomeação oficial de um Intérprete Comercial do Brasil, cargo público que
representava a Coroa Portuguesa. O Decreto de 10 de novembro daquele ano, documento assinado por D.
Fernando José de Portugal, “depois Conde de Aguiar, que ocupava a pasta dos Negócios do Brasil” deixava
atestado em seu teor ser “indispensável hum Interprete para as visitas dos navios Estrangeiros que entrão
neste Porto”, e, para tanto, nomeava Ildefonso José da Costa, pela sua “conveniente aptidão”, pelo que lhe
determinava um ordenado anual equivalente a 400.000 réis (Brasil, 1836). Tal salário não se comparava ao
de um “[...] Oficial de Línguas da Secretaria de Estado, ou o do Tradutor de Línguas do Conselho do
Almirantado, (...) levando-se em conta que um Oficial de Línguas, cinquenta anos antes, recebia anualmente
um conto de réis”. (OLIVEIRA, 2005, p. 3). Outras nomeações se sucederam: a de Ignácio José Aprígio da
Fonseca Galvão (1808 e 1811) e a de José Maria Pinto (1811). O primeiro, nomeado por Carta Régia datada
de 29 de janeiro e enviada ao Conde dos Arcos. O teor da Carta mencionava a concessão da gratificação
mensal de 26.000 réis para que Ignácio José assumisse o lugar de “interprete de línguas’ na Secretaria do
Governo da Bahia, onde já era Oficial Maior”. A nomeação de Aprígio foi concretizada pelo Decreto de 31 de
maio, assinado pelo Conde de Aguiar. O ordenado anual era superior ao do primeiro: 100.000 réis. Para tanto
ocuparia o “lugar de Intérprete nas visitas aos navios estrangeiros do Porto da Ilha de Santa Catarina”
(OLIVEIRA, 2005, p. 3). Essas informações não são explícitas quanto ao pagamento de Ignácio José, isto é, se
aqueles 26.000 eram o valor anual, pois, no caso de Aprígio, os 100.000 equivalem ao total percebido
durante um ano de trabalho. No ano de 1812, o Governo, enfim, fixou um aumento considerável no valor dos
vencimentos para a função de Intérprete. A afirmação de Oliveira (2005, p. 2) de que, “nesse conturbado
contexto, um dos pontos mais estratégicos e necessários para a própria sobrevivência da Coroa Portuguesa
era o Intérprete e Tradutor” sugere que as profissões de intérprete e tradutor se entrelaçam nessa
congruência de interesses.

No Brasil, a primeira nomeação de Intérprete saiu com o Decreto de 10 de novembro
de 1808, assinado por D. Fernando José de Portugal, depois Conde de Aguiar, que
ocupava a pasta dos Negócios do Brasil. Considerando “indispensável hum Interprete
para as visitas dos navios Estrangeiros que entrão neste Porto” – o do Rio de Janeiro
–, a lei nomeava Ildefonso José da Costa, pela sua “conveniente aptidão”, com o
ordenado anual de 400.000 réis (Brasil, 1836) (OLIVEIRA, 2005, p. 2).

Nesse período, outros tradutores e intérpretes foram nomeados e recebiam por seus préstimos significativos
salários, além do status de que gozavam: “Uma personagem de importância nesse processo parece ter sido
Carlos Mathias Pereira, também professor de língua inglesa, foi nomeado “Interprete das fallas” na Fortaleza
de Santa Cruz com um Decreto de 6 de novembro de 1812 e Intérprete da Comissão Mista em 17 de junho de
1820” (Oliveira, 2005, p. 11).

Conta que esse Carlos M. Pereira era encarregado dos Negócios de Portugal junto à
Santa Sé. Fora nomeado a 14.04.1826, sendo o primeiro representante de Portugal,
nesta função, logo após o reconhecimento da Independência do Brasil. Em 1827
tornou-se emissário de D. Pedro I, Imperador do Brasil, para entregar a D. Miguel, o
decreto que o nomeava seu lugar-tenente (OLIVEIRA, 2005, p. 11).
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A preocupação em identificar quem era e o que fazia Carlos Mathias Pereira conduziu à averiguação
reveladora de que, por ocasião em que Portugal reconheceu a independência do Brasil, em 1825, com
assinatura do Tratado de Paz e Aliança, em 14.04.1826, o diplomata foi recebido em audiência pelo
Imperador do Brasil. Foi, assim, encarregado dos Negócios na Legação no Rio de Janeiro, posteriormente
nomeado Ministro em Julho 1827 (PORTUGAL, 2013). As tentativas desta pesquisa em perceber Carlos
Mathias num contexto comunicativo no qual executava essas atividades de intérprete da língua inglesa, no
porto do Rio de Janeiro, não ofereceram resultados objetivos. O que foi possível supor é que Carlos Mathias
provavelmente obteve conhecimentos da língua inglesa em seus estudos de diplomata realizados em
Portugal. Em 1814 a Intendência Geral da Polícia criou o seu lugar de “Interprete de linguas estrangeiras”,
através da Decisão n. 4, de 3 de fevereiro, assinada pelo Marquês de Aguiar. O intérprete nomeado, Eusébio
Querino Procópio Ricão Salgado, perceberia o ordenado anual de apenas 150.000 réis pagos pelos cofres da
mencionada repartição, mas atenderia também aos “processos e dilligencias” envolvendo estrangeiros
(OLIVEIRA, 2005, p. 4).

Ainda em 1814 saíram as nomeações de duas outras repartições. A primeira, de 20
de junho, criou por Decreto o lugar de Oficial de Línguas na Secretaria de Estado dos
Negócios Estrangeiros e da Guerra, obtendo o cargo o Padre Luiz Antonio de Souza,
Professor de Língua Latina3. A segunda saiu com o Decreto de 20 de setembro,
criando o ofício de “Interprete da LinguaIngleza” na Alfândega da Corte. O nomeado,
Dyonisio de Azevedo Peçanha, seria o primeiro a obter vitaliciedade do cargo,
uma prerrogativa reservada a poucos servidores públicos, tais como Juizes de
Direito, Amanuenses e Professores, pois além de receber o ordenado anual de
400.000 réis, deveria ter a “mercê da serventia vitaliciadelle” (OLIVEIRA, 2005, p. 4,
grifo nosso).

Ainda consultando Oliveira (2005), sabe-se que mais outros lugares de Intérprete foram criados em 1820
(não foram citados outros nomes na fonte consultada), quando foi reconhecido por lei o ofício de Tradutor da
Praça do Comércio. O Decreto de 29 de agosto de 1825 instituiu em caráter provisório os postos de Intérprete
e Guarda-Livros na Alfândega da Província da Bahia, estipulando o ordenado anual de 600.000 réis. O
documento, assinado por Mariano José Pereira da Fonseca, Ministro da Fazenda e Presidente do Tesouro
Público, nomeava para Euzébio Vanério para exercer a função. E, ainda, em 19 de dezembro de 1825, foi
publicada a Decisão n. 282, que nomeava provisoriamente, por solicitação da “Junta da Fazenda Pública da
Província de Pernambuco, um (aqui também o nome do oficial não é citado) Intérprete da Língua Inglesa na
Alfândega da mesma província, com o ordenado anual de 400.000 réis”. O nome do intérprete, nesse caso,
não é citado na fonte consultada.

Em 21 de março de 1828, um decreto (sem numeração/?
) extinguiu o lugar de Tradutor do Conselho do Almirantado criado pela Lei de 26 de outubro de 1796. Em 14
de julho do ano anterior, havia sido nomeado José Veríssimo dos Santos, obrigado a ser dispensado por não
se fazer mais necessário, segundo a lei (OLIVEIRA, 2005, p. 11). A Decisão n. 6, de 4 de janeiro de 1830
extinguiu o lugar de Intérprete da Auditoria da Marinha, àquela época, cargo exercido por Jorge de Villa Nova
Ribeiro, pelo que era gratificado mensalmente com a quantia de 30.000 réis. E, por fim, no ano de 1837, o
Decreto A, de 5 de junho, “extinguiu os lugares de Intérprete, Contínuo e Meirinho da Comissão Mista
Brasileira e Inglesa da Corte” (OLIVEIRA, 2005, p. 11).

Sobre a temática em evidência neste estudo é possível encontrar, na maior parte das pesquisas consultadas,
informações relativas aos aspectos históricos, a exemplo de legislações, nomeações, encerramento de
atividades daqueles que se tornaram, em terras brasileiras, os pioneiros do ensino do idioma inglês que teve
como primeira direção didática a praticidade, a instrumentalidade que favoreceria a comunicação naquele
cenário onde predominava o mercantilismo e a figura do negociante inglês em livre movimentação nos portos
nacionais. É possível localizar informações sobre elaboração de gramáticas por esses professores nativos da
língua inglesa, mas é turvo o cenário real das práticas escolares da época.
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Entretanto, as pesquisas de Santana (2013, p. 78) declaram haver obtido alguma aproximação dessas
práticas escolares, no caso do Professor Colville, “tendo em vista que, os Estatutos da Academia Real Militar
possuíam um plano de direitos e deveres de professores e alunos definido” e, diga-se, dentro de um esquema
de rigidez e disciplina notáveis por parte da Academia. A estudiosa aponta ainda que, supõe ter sido o
material didático utilizado por Colville, o seguinte: Grammatica Lusitano-Anglica (1731), de Jacob Castro e/ou
Grammatica ingleza ordenada em portuguez (1762), de Carlos Bernardo Silva Teles de Menezes. E os
dicionários teriam sido A Complet Account (1701), de A. J. e/ou A Diccionary of the Portuguese and English
Languages in Two Parts (1773), de Anthony Vieyra Transtagano.

Buscando esclarecimentos sobre os ofícios daquela época, observou-se que os estudos de Coelho (1999, p.
21) refazem o caminho em busca da palavra profissão, no contexto do século XIX, e encontra para o termo os
seguintes significados: “Declaração pública”, “voto” e “ofício”, sentidos “que estão registrados em todas as
edições no século XIX do Dicionário da Língua Portugueza de Antonio Moraes Silva”. Coelho ainda menciona a
4ª. edição do dicionário de Cândido de Figueiredo, de 1925, que “ainda não havia anotado o termo ‘profissões
liberais”. Só bem mais tarde, no ano de 1945, é que Laudelino Freire registra o termo: “Profissões liberais: a
medicina, o professorado, a advocacia”. E o que então eram os intérpretes das falas?
Pelo visto não seriam profissionais no rigor dessa prática, mas falantes da língua estrangeira em virtude de
competências adquiridas em estudos superiores europeus, em cursos como o de Diplomacia; e/ou por serem
indivíduos cuja língua nativa era aquela que, ocasionalmente, interpretavam.

Quanto aos tradutores do texto escrito, em desempenho de suas atividades, existem três documentos que
mereceram muita atenção em virtude de “assinalarem a vulgarização do bi/plurilinguismo e a consequente
alteração qualitativa no exercício do ofício”:a) O primeiro documento, de 3 de dezembro de 1821, que ordena
a supressão do lugar de oficial de línguas na Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Neste caso, os
motivos alegados foram: a existência “de oficiais habilitados para tanto” e, ainda, a conveniência em “aliviar o
Tesouro” nacional;b) O segundo é o decreto, de 9 de dezembro de 1823, posterior à Independência, criando o
cargo de “tradutor jurado na Praça e intérprete da Nação”, sendo nomeado Eugenio Gildmester. Este oficial de
línguas percebia “das partes interessadas nas traduções a quantia de 1$100 (mil e cem réis) por meia folha”.
Esta a primeira vez em que o ofício de tradutor foi associado ao de intérprete. Esclarece a pesquisadora Wyler
que tal ofício não estava sujeito a qualquer órgão em particular; c) O terceiro decreto, de 21 de março de
1828, trata da extinção do cargo de tradutor do Conselho do Almirantado, criado por lei portuguesa de 1793,
“pois há algum tempo os processos já tramitam desde as instâncias inferiores em português”. O decreto tem
especial importância no sentido de se perceber que a língua portuguesa já predominava sobre a língua latina,
especialmente como idioma escrito utilizado no âmbito “administrativo ou, mais especificamente,
jurisdicional” (WYLER, 2003, p. 42).

Ainda segundo Wyler, o estabelecimento de cargos era bastante dinâmico, como também eram prescritas as
normas para o preenchimento dessas posições (“logares”, este era o termo usado na época). Toda essa
movimentação pelo ano de 1822 contribuiu para consolidar a cultura, havendo, consequentemente tornado
mais relevante a atividade da tradução. O contexto do Rio de Janeiro era, então, de “transformações políticas,
econômicas, sociais, culturais e urbanísticas, que marcaram indelevelmente a cidade e indiretamente o país
que ela centralizava” (WYLER, 2003, p. 4).

O ensino do idioma inglês, que começou no Brasil, no século XIX, quando conhecer, falar e escrever em
língua inglesa eram artigos de luxo e para poucos privilegiados, alcançou o século XX sem que adquirisse o
status de uma disciplina de real importância pedagógica. O mesmo não teria como acontecer com relação às
atividades de tradução e interpretação nas instituições de ensino brasileiras que, só recentemente, do final do
século XX para cá é que estão oferecendo especializações para os que desejam abraçar a carreira de
tradutores e intérpretes da oralidade.

QUADRO - INTÉRPRETES DAS FALAS DE LÍNGUA INGLESA/1808-1830

ANO INTÉRPRETES
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1808

• Ildefonso José da Costa (1º primeiro Intérprete Comercial do
Brasil)

• Ignácio José Aprígio da Fonseca Galvão
• José Maria Pinto

1811

• Ignácio José Aprígio da Fonseca Galvão - Intérprete de línguas
na Secretaria do governo da Bahia

• José Maria Pinto
•

1812 • Carlos Mathias Pereira - na Fortaleza de Santa Cruz

1814

• Euzébio Querino Procópio Ricão Salgado - Intendência Geral
da Polícia

• Dyonisio de Azevedo Peçanha - “Interprete da Lingua
Ingleza” na Alfândega da Corte

1820 • Carlos Mathias Pereira - Intérprete da Comissão Mista em 17
de junho de 1820

1823 • Eugenio Gildmester - decreto, de 9 de dezembro, posterior à
Independência, criando o cargo de “tradutor jurado na Praça e
intérprete da Nação”.

1825

• Euzébio Vanério - Intérprete e Guarda-Livros na Alfândega da
Província da Bahia

• ?
(sem a citação do nome do oficial de línguas na fonte
consultada) - Intérprete da Língua Inglesa na
Alfândega/Pernambuco

1827 • José Veríssimo dos Santos

1830 • Jorge de Viça Nova Ribeiro - Intérprete da Auditoria da
Marinha

Figura 1: Quadro dos Intérpretes das fallas de Língua Inglesa 1808 – 1830.

Só foi confirmado nominalmente e/ou por decreto explícito o nome de Eduardo Thomaz Colville, que ainda
surge no ano de 1822 e mais o de Eugênio Gildmester que, comprovadamente, exerceu os dois ofícios, tanto
o de tradutor quanto o de intérprete da oralidade. Naturalmente, os outros oficiais que estão alinhados na
atividade de professor, vez por outra também, provavelmente, executavam as três atividades. Entretanto,
não foi possível documentar nem na literatura levantada e nem nos documentos do Arquivo Nacional.

QUADRO – TRADUTORES DE LÍNGUA INGLESA

ANO TRADUTORES
1821 Eduardo Thomas Colville
1822 Eduardo Thomaz Colville

1823 Eugenio Gildmester

Figura 2: Quadro dos Tradutores de Língua Inglesa 1821 – 1823.

Os quadros acima são relativos aos nomes dos Intérpretes das Fallas e aos Tradutores da Língua Inglesa. Os
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nomes estão destacados em negrito e, como se pode verificar, há quatro menções ao cargo de Intérprete que
se encontram fora do recorte desta pesquisa, sendo que para um deles, do ano de 1825, não foi possível a
identificação nominal. Quanto aos tradutores, somente Eduardo Thomas Colville desempenhou a função,
repetindo-se a sua atividade para o ano de 1822 e, no caso do Eugenio Gildmester, este só aparece na
atividade de tradutor no ano de 1823 (fora do alcance do recorte temporal escolhido para esta Dissertação).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscando reconstruir a trilha da Institucionalização do ensino da língua inglesa no Brasil, remontamos à
história das origens do idioma inglês e de seu espraiamento por outras localidades a partir do século V.
Tentamos compreender a inteligibilidade e a intenção da movimentação de uma língua pela face da terra e
intencionamos entender do ponto de vista sócio-histórico essa relação com o outro. Deparamo-nos com a
escassez de pesquisas, a questão da periodização e penetramos nas zonas de sombras de um passado do
qual, estudiosos se têm distanciado. Entretanto, o pesquisador não se intimidou e alcançou a data em que o
primeiro intérprete da oralidade em língua inglesa foi nomeado no Brasil, Ildefonso José da Costa, designado
através do decreto de 10 de novembro de 1808. Trata-se do início da demonstração de que o Brasil precisava
com urgência de profissionais relacionados àquele idioma. Essa necessidade adveio do contexto mobilizado
pela abertura dos portos aos países estrangeiros, conforme determinou o monarca Dom João.

A partir daí, vimos o Brasil mudando de fisionomia em todos os segmentos sociais e a cultura inglesa
começando a fazer parte e a se integrar à cultura brasileira de tal forma que incidiu diretamente sobre o
ensino desse idioma. Aquilo que foi considerado progresso impulsionou a oficialização de cursos nos quais a
disciplina Língua Inglesa passava a ter destaque. Vieram as primeiras cadeiras da disciplina, os decretos de
nomeação para a ocupação dessas cadeiras, as primeiras leis, os primeiros professores, tradutores e
intérpretes trabalhando no Brasil, mesmo que não brasileiros.

A consolidação dessa oficialização do ensino de inglês demonstra a importância daqueles nativos desse idioma
que entraram para a história da institucionalização, a exemplo Eduardo Thomaz Colville, Guilherme Paulo
Tilbury e outros que fizemos constar dos quadros apresentados. Eles são a representatividade e parte
importante da história e da identidade do profissional brasileiro moderno que atua no campo da Língua
Inglesa, quer em sua escrita, oralidade ou tradução.
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