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RESUMO

O método direto para o ensino de inglês como língua estrangeira surge a partir da segunda metade do século
XIX amparado pelos estudos de fonética e fonologia que resultaram na criação do Alfabeto Fonético
Internacional. Esses estudos juntamente às críticas tecidas ao método anterior, da gramática e tradução,
tornaram o ambiente propício para a criação do novo método que inaugura o ensino intuitivo, o foco nas
habilidades orais, a valorização da leitura como pressuposto para a comunicação, ao mesmo tempo em que é
contrário à memorização de regras gramaticais e a tradução. Esse método é instaurado no Brasil apenas no
ano de 1931, através das reformas educacionais do então ministro Francisco de Campos, contemporâneo ao
movimento escolanovista. Embora só tenha chegado oficialmente ao país na década de 1930, várias obras
nos fornecem subsídios para crer que na hipótese que professores e teóricos já estavam preocupados com
questões como fluência, pronúncia, ensino indutivo, igualmente propostas por esse método já estavam
presentes no ideário do século XIX, não sendo assim, algo exclusivo e inédito das reformas de 1931.
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ABSTRACT

The direct method for teaching English as a foreign language arises from the second half of the nineteenth
century supported by studies of phonetics and phonology which resulted in the creation of the International
Phonetic Alphabet . These studies along with criticism to the previous method , the grammar-translation ,
made &8203;&8203;the environment conducive to the creation of the new method that first introduces the
intuitive learning process, focuses on oral skills, the importance of reading as a prerequisite for
communication, being contrary to memorizing grammar rules and translation. This method is introduced in
Brazil only in 1931, through the educational reforms of the Minister Francisco Campos, contemporary to the
Escola Nova movement . Although it only arrived officially in Brazil in the 1930s, several works provide
subsidies to believe that teachers and theorists have been concerned with issues such as fluency,
pronunciation, intuitive learning, also proposed by this method were already present in the ideals of
nineteenth century, so it cannot be considered something unique and entirely new brought by the reforms of
1931.
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Dentre as preocupações presentes na cabeça do professor de uma língua estrangeira, e, no caso desse
trabalho, de Língua Inglesa, destacou-se, por muito tempo, a infindável busca pelo método ideal de ensino
que fornecesse as ferramentas perfeitas para o desenvolvimento desse trabalho. Pensar no ensino de língua
inglesa como língua estrangeira de forma histórica, no Brasil, é pensar em quatro métodos/abordagens
principais, a saber: Método da gramática e tradução, método direto, método áudio-lingual e abordagem
comunicativa. Segundo Howatt (2004), a gramática e tradução se constitui no método através do qual o
aluno aprende majoritariamente a ler em língua estrangeira, através da leitura e tradução, adquirindo as
regras gramaticais de forma dedutiva e descontextualizada, a partir de uma leitura, muitas vezes
fragmentada, em que o trabalho vocabular é mais importante do que a compreensão geral do texto, e a
significação entre material lido e realidade do aluno é desconsiderada. Esse método tem seu auge no século
XVI, época em que o latim também ascende e torna-se a língua dos homens das letras. Nesse contexto,
qualquer língua estrangeira deveria ser aprendida através do latim, em detrimento do vernáculo, uma vez
que, por comparação a gramática de outros idiomas poderia ser aprendida, em um processo que ficou
conhecido como Gramatização (Auroux, 1992). O desenvolvimento desse método possibilitaria o acesso à
cultura através das leituras dos clássicos por meio da tradução, estudo da gramática e criação de listas de
vocabulário. Nesse mesmo século, a importância do latim diminui a partir do fortalecimento das línguas
vernaculares, em decorrência de acontecimentos, tais como a reforma protestante, as traduções da Bíblia
para o vernáculo, o Iluminismo e os movimentos migratórios em decorrência das reformas protestantes, já
que muitos franceses acabaram se exilando na Inglaterra, e, como consequência, sentiu-se a necessidade de
criação de compêndios destinados ao ensino de língua inglesa como língua estrangeira, diretamente na língua
vernacular, não mais fazendo uso do Latim.

De acordo com Howatt (2004), nas décadas finais do século XIX, novos estudos da fonética e fonologia
tiveram forte impacto nos teóricos de ensino de línguas e professores. Esses novos trabalhos desenvolvidos
pelo britânico Henry Sweet foram de tamanha importância que esse novo campo de estudo se tornou as
bases para o ensino do inglês a partir da criação do Alfabeto Fonético Internacional. Essas novas convenções
associadas às críticas que o método da gramática e tradução sofria pelo trabalho gramatical dedutivo, a
tradução como pilar do ensino e a ausência dos trabalhos com a oralidade, criaram um terreno fértil para o
desenvolvimento de um novo método, denominado método direto. Brown (2004) afirma que o método direto
carece de um referencial teórico que o sustente como tal, creditando o método como apenas uma nova
atitude em relação do processo de ensino-aprendizagem de línguas. O método direto tornou-se oficial no
Brasil apenas na década de 1930, mais precisamente no ano de 1931, como parte das reformas educacionais
propostas pelo então ministro Francisco de Campos. Essa nova modalidade de ensino tinha como base o
trabalho da oralidade, e, através dos princípios estabelecidos, o aprendiz precisava primeiro trabalhar a
audição para, em seguida, exercitar a fala, já que o uso da língua materna era proibido e os erros não eram
admissíveis. Era importante que o aluno escutasse bastante os diálogos para reproduzi-los com perfeição, e
para que se comunicassem sem falhas na língua alvo. Para os defensores desse método, a língua estrangeira
deve ser utilizada em sala desde o primeiro dia de aula, abolindo-se, desta forma, qualquer presença da
língua mãe, bem como a possibilidade de tradução. Através de situações comunicativas pré-estabelecidas,
espera-se que o aluno desenvolva suas habilidades orais, sendo este o novo foco do ensino de inglês. Há, a
partir de então, o início de uma preocupação com um ensino mais intuitivo, não havendo a explicitação de
regras de forma dedutiva. De acordo com Larsen-Freeman (2011), “como o método da gramática e tradução
não era eficaz em preparar os alunos para utilizar a língua estrangeira de maneira comunicativa, o método
direto tornou-se popular”, e esta necessidade de trabalhar a parte comunicativa da língua estrangeira estava
em consonância com as propostas das reformas educacionais de 1931.

Durante o momento em que o mundo vivia o entre guerras mundiais, e em decorrência da necessidade da
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fluência em um segundo idioma, nasce o método áudio-lingual, com o objetivo de tornar o aluno um
excelente falante do idioma estrangeiro, fazendo-se uso de técnicas importadas da psicologia, como o
behaviorismo. Com base nos exercícios de repetição, esse método falhou em preparar o falante para
situações reais, que exigiam uma verdadeira manipulação da língua, e em decorrência de suas limitações,
surgiram os primeiros conceitos referentes à abordagem comunicativa, uma vez que este novo processo
educacional se caracteriza pelo trabalho balanceado das quatro habilidades comunicativas: fala, escrita,
leitura e audição. O objetivo principal desta abordagem é proporcionar, através da criação de situações
comunicativas, em que os alunos sejam capazes de lidar com situações reais, oportunidades para o
estabelecimento de uma comunicação, ou seja, um verdadeiro processo de negociação de sentidos, em que,
muito mais importante do que a consolidação de regras gramaticais e a memorização de listas de vocábulos,
destaca-se o entendimento, a compreensão e a comunicação.

Como forma de tornar as aulas mais práticas e trabalhar a oralidade das línguas vivas nas instituições de
ensino secundário brasileiro, em 1931, o então ministro Francisco de Campos, através das suas reformas para
a educação, estabelece que as línguas vivas, inglês, francês e alemão, deveriam ser lecionadas pelo método
direto. Essa orientação encontra-se no decreto 20.158 de 30 de junho de 1931, que propõe que o aluno
deveria ser levado a pensar no próprio idioma, com exercícios de conversação e redação. Essa preocupação
pode ser atestada por Leão (1935), ao afirmar que:

O ensino das linguas vivas estrangeiras (francês, inglês e alemão) no Colégio
Pedro II e estabelecimentos de ensino secundario a que este serve de padrão,
terá carater nimiamente pratico e será ministrado na propria lingua que se
deseja ensinar, adotando-se o método direto desde a primeira aula. Assim
compreendido, o ensino tem por fim dotar os jovens brasileiros dos três
instrumentos praticos e eficientes, destinados não somente a extender o
campo de sua cultura literaria e de seus conhecimentos cientificos, como
tambem a coloca-los em situação de usar, para fins praticos, da expressão
falada e escrita dessas linguas (Leão, 1935, p. 262).

Trata-se da primeira peça legislativa em que a recomendação expressa para o uso de um método de ensino é
verificada. Até então era comum a menção ao ensino de línguas através do detalhamento de horas de estudo,
disposição de alunos, bem como materiais e livros empregados. A primeira legislação para o ensino de
línguas, por exemplo, datada de 1809, ao discorrer sobre o modo pelo qual o ensino desses idiomas deveria
ser sistematizado, tece algumas considerações sobre a necessidade de criação de compêndios pelos
professores das cadeiras criadas, destacando a importância para a utilização de uma gramática e dos modelos
franceses que deveriam ser seguidos, no que se refere ao estilo e a elegância da língua. Não há, no entanto,
uma indicação expressa para o método, como é destacado no decreto de 1931. De acordo com a Decisão n.29
de 14 de Julho de 1809, as cadeiras de língua inglesa e francesa eram criadas na colônia brasileira, devendo
os professores

ditar suas lições pela Gramática que fosse mais bem conceituada enquanto não
formalizassem uma de sua composição, e habilitassem seus Discípulos na
pronunciação das expressões, e das vozes das respectivas linguas, adestrando-os em
bem fallar e escrever, para o que deveriam servir-se dos melhores modelos do
seculo de Luiz XIV. Nas traduções dos lugares, os alunos haveriam de conhecer o
genio, e idiotismo da lingua, e as bellezas e elegancias della, e do estylo e gosto
mais apurado e seguido, e na escolha dos livros, seriam preferidos os de mais
perfeita e exacta moral, usando-se para comparação com a Língua Pátria os autores
classicos do seculo de quinhentos que melhor reputação tivessem entre os litteratos
(PORTUGAL, 1828).

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

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Desta forma, o ensino de inglês deixa de estar focado apenas na leitura, para abranger outras habilidades,
além de adquirir um caráter mais prático. Em contraste com o método em voga (gramática e tradução) para o
ensino de inglês no século XIX, percebe-se que a preocupação com a oralidade não surge apenas no século
XX, pois, mesmo tendo sido inicialmente discutido no final do século XIX, o método direto começou a ser mais
difundido nas primeiras décadas do século XX. Observa-se, no entanto, que, mesmo não tendo atingindo a
sua popularidade no novecentos, os princípios do método direto já estavam sendo discutidos pelos
pensadores da educação. A existência de professores que visavam à prática das habilidades orais no
dezenove pode ser comprovada ao lermos as anotações feitas por Helena Morley (1998), em seu diário, ao
relatar as aulas de língua inglesa, em que, a partir da leitura de um texto, sem tradução, ou criação de listas
de palavras, deveria se seguir o trabalho da pronúncia, o que, para a menina, era impossível, uma vez que
seu professor/pai buscava a pronúncia perfeita dos sons, o que nos mostra o grande valor que a fluência da
língua estrangeira passava a ter (Morley, 1998).

Percebe-se aqui que, mesmo no século XIX, e, seguindo nenhuma recomendação oficial, o professor da aluna
já agia nos padrões que só viriam a ser moldados no século seguinte, ou seja, iniciava o trabalho com a
leitura de um texto, e seguia para o trabalho da oralidade, caracterizando, assim, um contraponto ao método
da gramática e tradução. Ao compararmos os dois métodos, vemos que

Pelo método direto, assim compreendido e interpretado, o professor pode
preparar o meio adequado e interpretado, o professor pode preparar o meio
adequado á curiosidade e aos interêsses da criança. Pela tradução e pela
gramática êle agirá apenas sobre o raciocínio, sobre a memoria, sobre o
pensamento lógico, sem o interesse vital do aluno, improprio ainda, nessa
idade, á sistematização de conhecimentos que lhe é exigida (LEÃO, 1935,
p.33).

Assim, ao passo que no método da gramática e tradução os conteúdos trabalhados estavam pautados na
tradução e todos os temas eram voltados para adultos, o método direto se propõe a trabalhar com os
conteúdos destinados a cada faixa etária, focando sempre na oralidade e no contexto, com total rejeição para
o uso de quaisquer técnicas que envolvam a tradução. O cuidado com a pronúncia perfeita e com a oralidade
está presente no relato de Helena, que, em 1893, narra a sua experiência com um ensino de língua inglesa
elaborado pelo seu pai nos moldes do método direto, mesmo este não tendo sido ainda oficializado no Brasil.

Hoje ele começou dizendo que Inglês é mais fácil do que Português, porque os
verbos não são complicados como em Português, tem poucas regras e só depende da
pronúncia e que esta eu hei de ter herdado. Principiamos pela leitura de um livro. Ele
leu a primeira vez, eu não entendi nada, ele disse que era assim mesmo e me
mandou repetir. Não consegui. Ele leu a segunda vez e me mandou dizer o tal the
como ele queria. Eu disse umas dez vezes e ele sempre falando que não estava
certo. Vi que era impossível acertar e disse a ele que não quero mais aprender
Inglês, que ele disse que era mais fácil que Português e pode ser para outras
cabeças, mas na minha, que é muito dura, não entra (MORLEY, 1998, p. 47).

Por ser de uma família protestante inglesa, o pai de Helena, muito provavelmente, já havia entrado em
contato com os princípios reformadores do ensino de língua inglesa, focado na pronúncia, e que, segundo
Howatt (2004, p. 190), tinha como destaque autores como Paul Passy e Henry Sweet. O Brasil do século XIX
recebia grandes influências das discussões educacionais dos Estados Unidos, e, principalmente, da Europa, e,
ao mesmo tempo, desenvolvia grandes laços econômicos com os Estados Unidos e a Inglaterra, justificando,
então, a necessidade da fluência na língua inglesa. Essas ideias que passaram a circular no Brasil foram
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suficientes para influenciar não só o pai de Helena, mas muitos legisladores e educadores brasileiros. Esses
pensamentos puderam ser percebidos no século dezenove, e são provas irrefutáveis de que o método direto
não foi trazido pelos escolanovistas, já que muitos dos seus princípios já estavam sendo discutidos no século
XIX, através de livros de autores estrangeiros, trazidos por muitos imigrantes protestantes. A ideia de que a
presença de protestantes no Brasil exerceu grande influência no que se refere às questões educacionais foi
retratada por alguns autores, como Amorim (2006), que chegou a citar o ano de 1862 como sendo o da
chegada dos presbiterianos no Brasil e Andrade (2007), que destaca a década de 1870, como marco para a
presença das primeiras escolas protestantes no Brasil, e a consequente perda de hegemonia da Igreja
Católica.

O estreitamento das relações político-econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos, que desejavam a
abertura da Amazônia, e a Inglaterra, através da abertura dos portos marítimos, impulsionou a necessidade
da fluência no inglês, em detrimento do desenvolvimento somente da leitura. Fato este que pode ser
corroborado através do estudo de Priore (2008) sobre o imperador Dom Pedro II, ao destacar que, aos seis
anos de idade, “o menino já estava adiantado nos estudos e já era capaz de ler português e inglês
corretamente. Diante dos mais variados objetos, repetia seus nomes em língua estrangeira”.

Tavares Bastos, segundo Souza (2012), foi um desses pensadores educacionais e legisladores do Brasil
influenciados pelos pensamentos norte-americanos. Bastos, em meados do século XIX, conheceu James
Cooley Fletcher, um ministro presbiteriano com a missão de auxiliar os americanos que aqui residiam, sendo
um grande divulgador da reforma educacional promovida por Horace Mann, em Massachusetts. Um
ex-professor de Tavares Bastos, Tell Ferrão, também era um divulgador desse educador norte-americano, e,
a partir de então, as ideias defendidas por Mann começaram a ser difundidas por Bastos, estando entre estas
ideias, muitos dos pressupostos orientadores da reforma escolanovista e do método direto, destacando-se,
por exemplo, que o aprendizado deveria estar pautado na contextualização e na utilização do método
indutivo, uma vez que o conhecimento não é despejado

na cabeça de uma criança da mesma maneira que se despeja um líquido de um vaso
para o outro. Para ele [Bastos], o discípulo precisa usar a sua intuição, mas requer a
aprendizagem, sobretudo, que ele faça um esforço consciente. Ele deve ser um
agente ativo e voluntário (SOUZA, 2012, p. 111).

Essa preocupação com a educação das crianças, presente nos ideais de Bastos também, é fruto da influência
de teóricos, como Horace Mann e Alexis Tocqueville (Souza, 2012). Para esses autores, um cuidado especial
deveria ser dado às crianças, por se constituírem em um terreno propício ao desenvolvimento de ideias e
valores ali plantados. Para tanto, elas deveriam receber educação adequada, de forma a perpetuar os
costumes e valores da época. “O ensino para a infância, naquele final de século, demarcou um período no
qual a infância e a educação tornavam-se fundamentais na edificação de uma sociedade moderna”
(ANDRADE, 2007, p. 15). Para Tavares Bastos, a leitura deveria exercer um importante papel na educação,
pois era através dessa prática que o conhecimento seria consolidado. Este fato também pode ser notado nas
reformas do ministro Francisco de Campos, ao associar o ensino de inglês, pelo método direto, à leitura, e ao
listar as obras que deveriam ser trabalhadas em sala.

O zelo com a questão da leitura é facilmente compreensível quando percebemos que o cerne da preocupação
dos métodos anteriores está sobre a excessiva preocupação com a gramática e a pouca prática de
conversação. Rui Barbosa, por exemplo, em sua obra, teceu alguns comentários sobre a importância em se
trabalhar com a intuição e com a sistematização do ensino, chegando, inclusive, a teorizar sobre o modo pelo
qual os conteúdos das línguas vivas poderiam ser divididos e os horários organizados. Grande enfoque foi
dado ao trabalho das habilidades comunicativas, presentes nas suas propostas educacionais, propondo
designar ¼ do tempo para as atividades de conversação, “em que se terá particular esmero” (Santos, 2010),
além do seu entendimento de que não há ensino das línguas vivas senão através da comunicação. Este autor
chegou também a afirmar que o ensino das línguas vivas deve estar centrado no saber falar, sem o qual, não
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há aprendizado. Os ideais defendidos por esse legislador são facilmente compreendidos quando analisamos o
contato que teve com a obra de Calkins, ao traduzi-la com o título Primeiras lições de coisas. Trata-se de um
método baseado na intuição, tendo “como premissa o fato de que o aprendizado deve ser pautado no contato
sensível entre o sujeito e o mundo que o cerca” (SANTOS, 2010, p.73).

A obra supracitada pode ser considerada como uma das precursoras do método direto, uma vez que ambas
defendem uma abordagem indutiva, que privilegie as experiências dos alunos, que coloque os discentes no
centro das preocupações de aprendizagem, privilegiando a fala e a descoberta da linguagem pelo aluno.
Calkins (1886) apresenta um método detalhado de se ensinar todas as coisas, trabalhando sempre a partir da
percepção e da intuição. O aluno começa entrando em contato com as coisas mais simples, indo até as mais
complexas, para que o aluno possa se familiarizar com os conhecimentos adquiridos. “Convém que as
primeiras lições da creança na escola sejam dadas em conversa e com a maior simplicidade, para despertar o
espirito, desenvolver os hábitos de observação, e adestrar os alunos no emprego da linguagem” (CALKINS,
1889, p. 33). O autor apresenta as cores, formas, números e palavras, utilizando o método do catecismo, de
perguntas e respostas, levando à reflexão do aluno, e, consequentemente, ao aprendizado. Ao se referir ao
ensino da linguagem, Calkins destaca a importância em começar a ensinar através do das letras, indo para as
sílabas, e, logo após, para as palavras. O autor defende que se deve trabalhar primeiro a audição e, só após,
a fala, aconselhando que antes de ensinar algo e se referir à palavra, deve-se tentar mostrar o objeto
primeiro. Trata-se de um prelúdio do método direto do ensino de idiomas, uma vez que já se observava a
valorização da demonstração, da apresentação dos objetos, da preocupação com a pronúncia, e do uso dos
diálogos escritos durante o ensino. Dessa forma, percebemos, mais uma vez, que as grandes inovações
trazidas pelo método direto foram amplamente anunciadas no século XIX.

O movimento conhecido como Escola Nova, que teve seu apogeu na década de 30 do século XX,
caracterizou-se, segundo Horta (1994), como sendo um movimento de renovação educacional, baseado em
alguns princípios, tais como orientar a população para um processo higienista, com o cuidado do corpo;
fortalecer o estado, através da discussão de temas como moralidade e religião; a utilização da educação física
como ferramenta disciplinadora do corpo e da mente. Os princípios democráticos defendidos por esse
movimento, que visavam à promoção da educação para todos, estavam centrados na tentativa de se obter
um povo alfabetizado e preparado, principalmente, para o trabalho técnico. Não havia uma preocupação com
a popularização do ensino, e sim uma articulação do estado, visando o desenvolvimento econômico. Nesse
contexto, o ensino de uma língua estrangeira, no caso a língua inglesa, significava a capacitação do alunado
para a leitura de textos que pudessem auxiliar o desenvolvimento de suas habilidades técnicas. O método
direto, amplamente difundido na Europa e nos Estados Unidos, propunha a ensinar uma língua estrangeira na
própria língua alvo, preocupando-se em colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem,
respeitando os limites e aptidões dos aprendizes e considerando as experiências de vida de cada um, os
mesmos princípios defendidos pelos escolanovistas. Através da análise de pensadores educacionais do século
XIX, pode-se constatar que esses princípios já estavam sendo defendidos no dezenove. Entre eles,
destacam-se, segundo Leffa (1999), a existência de uma ordem a ser seguida no processo de
ensino-aprendizagem de uma língua: primeiro se ouve para depois falar, primeiro se lê para depois escrever;
o fato do método direto dever ser o adotado desde o primeiro dia de aula, o que significa que a língua alvo
deve sempre ser utilizada; a constatação de que o ensino de um idioma deve ter caráter prático, o que está
em consonância com a ideia da experimentação, em alta no século XIX, e tendo Calkins (1886) como um dos
principais representantes; a presença forte das ilustrações e objetos em sala de aula, de modo a construir
uma ligação direta entre o objeto e a expressão adequada, não fazendo uso da tradução, o que foi, também,
amplamente defendido pelas ideias de Locke (1983), Comenius (2002) e Calkins (1886); o fato das regras
gramaticais deverem ser trabalhadas de forma indutivas, possibilitando aos alunos chegarem a elas a partir
da observação, nunca pela explicitação das mesmas. Esse pensamento está presente nos textos de todos os
reformadores da Escola Nova; a ampla utilização de jornais, revistas, almanaques e outros impressos, não
devendo os alunos estarem limitados à leitura de autores indicados, de forma a possibilitar o conhecimento da
língua em sua forma usual. Esse princípio está em consonância com as ideias defendidas pelos escolanovistas
no que se refere ao trabalho com a experimentação e com a realidade do aluno, respeitando o seu repertório
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linguístico e sócio-cultural. Apesar de ser colocado como uma inovação educacional dos pioneiros da
educação, esses princípios foram amplamente defendidos por Horace Mann e Tocqueville, e compartilhados a
partir dos escritos de Tavares Bastos. A partir dessa análise, fica evidente a íntima correlação entre as ideias
educacionais que circulavam nos Estados Unidos e na Europa, e que eram trazidas para o Brasil ainda no
século XIX, e os ideias escolanovistas, anunciados no século XX, e que anunciavam as mudanças no ensino de
língua estrangeira através da instituição do método direto, que, em última análise, consolidava as ideias que
já estavam em circulação no dezenove.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Embora o método direto tenha surgido no mundo no final do século XIX, ele só é instituído como método de
eleição para as instituições públicas brasileiras de ensino secundário no século seguinte, a partir das reformas
educacionais propostas pelo ministro Fernando de Campos, sendo considerado como o primeiro método a ser
legalmente escolhido como oficial para o ensino de línguas estrangeiras. Entretanto, as ideias que norteiam o
método não são exclusivas do século da sua instauração no Brasil. É facilmente perceptível a preocupação
com o desenvolvimento da oralidade dos aprendizes, a valorização das experiências dos alunos e da
contextualização como prática fundamental para o aprendizado, bem como a elevação da força da oralidade,
que passava a ser considerada como objetivo primeiro do aprendizado de uma língua. Como pressuposto para
a comunicação, no entanto, o trabalho da pronúncia já estava presente nas práticas entre professores do
século XIX.

A necessidade de se comunicar em inglês tem importância ainda no novecentos por questões políticas e
econômicas, uma vez que, desde o século XVIII, o Brasil desenvolvia atividades comerciais com a Inglaterra,
e o contato em língua inglesa era primordial para que as práticas comerciais fossem facilitadas. Essa
finalidade instrumental é comprovada ao analisarmos o trabalho de Oliveira (2006), com a análise de
compêndios produzidos para o ensino de inglês no século XIX e a constatação de que em 1731 tem-se a
publicação da primeira gramática destinada a ensinar inglês para portugueses e brasileiros e português para
ingleses. Trata-se Grammatica anglolusitanica & lusitano-anglica de J. Castro. Priore (2008) afirma que o
imperador Dom Pedro II, ainda criança aprendia o idioma juntamente com o vernáculo. Desta forma, é
errôneo pensar que o movimento Escolanovista foi pioneiro no promoção do ensino indutivo no Brasil, fato
este defendidos por alguns teóricos como pertencente ao século XX. Para Souza (2012), os ideias americanos
de Horace Mann e Alexis de Tocqueville, que dizem respeito ao ensino indutivo e à educação dos jovens,
estão presentes e recebem destaque na obra de Tavares Bastos, por valorizarem a experiência, e a inculcação
de valores morais, necessários para a consolidação de uma sociedade democrática e justa. Os textos de Rui
Barbosa, principalmente o parecer sobre a reforma do ensino secundário e superior implantado por Leôncio de
Carvalho, foram analisados por Santos (2010) e ratificam as conclusões sobre a associação entre as ideias
defendidas pelo método direto e àquelas que circulavam na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil no século
XIX. Além de destacar a importância da contextualização e do uso da experiência, Rui Barbosa destaca a
importância de trabalhar a oralidade, em um momento em que o método da gramática e tradução ainda
imperava, o que pode ser considerado como um anúncio de uma tendência que se consolidaria no início do
século seguinte. As associações entre método direto e as ideias difundidas no século XIX se estreitam ainda
mais ao constatarmos que as ideias de Calkins (1886), presentes no texto de Rui Barbosa, expressam os
conceitos mais fortes do método direto, sendo esses conceitos reforçados nos textos de Dewey (2007), que
tem Anysio Teixeira como seu maior tradutor no Brasil. A ligação é dessa forma selada, uma vez que Dewey é
considerado como um dos precursores da Escola Nova, que tem Anysio Teixeira como um dos grandes
expoentes desse movimento.
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