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RESUMO

Este artigo tem como objetivo mostrar alguns aspectos importantes do ensino de português no Brasil de 1757 a 1808. No começo da
nossa colonização pelos portugueses foi dado mais importância ao ensino do Latim, já que os jesuítas eram os responsáveis pela
educação, do que ao Português. O que foi mudado com a presença da legislação Pombalina. Na construção desse trabalho foram
utilizados como fontes livros, dissertações, teses e artigos de pesquisadores da área dos quais podemos citar Oliveira (2010), Nacimento
(2003) e Bontemp (1995).
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ABSTRACT

This article aims to show some important aspects of the teaching of Portuguese in Brazil from 1757 to 1808. At the beginning of our
colonization by the Portuguese was given more importance to the teaching of Latin than Portuguese, because Jesuits were responsible for
our education. This fact was changed with the presence of legislation Pombalina. This article was written based on texts by Oliveira
(2010), Nacimento (2003) and Bontemp (1995) and others.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo é fruto de uma ampla pesquisa desenvolvida pelo grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos Culturais da UFS”, direcionado
pelo professor Dr. Luiz Eduardo Meneses de Oliveira. O artigo irá direcionar o leitor ao período de 1757 a 1808 e mostrará que o ensino
de Língua esteve muito presente durante esse período, algo que vem de encontro com as ideias de Fernando de Azevedo, pois ele
acreditava que o período colonial, especialmente com a expulsão dos jesuítas, não teve nenhuma importância educacional para os
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brasileiros. Fato muito marcante na leitura de seu livro A Cultura Brasileira.

Entre a expulsão dos jesuítas em 1759 e a transplantação da corrente portuguesa para o Brasil em 1808,
abriu-se um parêntese de quase meio século, um grande hiatus que se caracteriza pela desorganização e
decadência do ensino colonial. (AZEVEDO, p. 545)

O artigo destacará o ensino de idiomas durante o período esquecido por Azevedo, para situar o leitor ao que estava ocorrendo no Brasil e
no mundo, o que facilitará o entendimento e mostrará como estava presente o estudo de idiomas, em especial nas colônias portuguesas,
que tinham pouco contato com a língua do príncipe - o português.

A pesquisa foi um pouco trabalhosa devido à falta de materiais de pesquisa disponíveis nos dias de hoje (2013), pois a maior parte foi
perdida com o decorrer do tempo ou encontra-se em museus, não disponível a qualquer pessoa para pesquisa.

O fato das fontes serem difíceis de serem achadas pode ter sido um dos principais motivos que levou poucos pesquisadores a se
interessarem pelo período. Ponto de destaque nas obras de diversos pesquisadores em história da educação. Bontempi (1995), por
exemplo, em sua dissertação de mestrado, chegou a dizer que “o período mais estudado é a Etapa Republicana; em 80% dos trabalhos
considerados, com duas fases, o privilegiadamente: a Primeira República e a Era Vargas [...]” (p.4). Já Nascimento (2003) diz claramente
que “a periodização era predominantemente marcada pelos fatos políticos, com grande concentração de estudos acerca da fase
republicana, principalmente a Era Vargas e o Estado Novo” (p.47).

Portanto, a partir de agora será feito um relato de como começou o sistema de ensino de línguas no Brasil e a importância da reforma
pombalina para o ensino das línguas modernas.

A CHEGADA DOS PORTUGUESES AO BRASIL

Os responsáveis pela educação no Brasil, logo após a chegada dos portugueses, em 1500, foram os padres Jesuítas. Eles tinham
interesse de ensinar a língua Latina, já que naquele período existiam duas línguas dominantes entre as nações- o Latim e o Grego, e por
eles estarem a serviço da igreja católica. (MULIK, 2012, p.15). No entanto, com o passar do tempo, foi algo questionável pelo poderio
português. Por que ensinar latim e não o português, idioma do país colonizador

Com efeito, a língua não é apenas um instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas também
um instrumento de poder. Quando se fala não se tem somente a intenção de ser compreendido, mas, sobretudo
ser acreditado, respeitado, distinguido e reconhecido. “[...] Ao defender a língua ou a variedade da língua não
significa defender a língua pela língua, ou a variedade pela variedade. “Na verdade, o que se defende é o
mercado onde elas circulam” (BEZERRA & PEDROSA, 2008 p.45).

Portanto, era necessário que o idioma de Portugal fosse reconhecido por suas colônias, o que levaria a criação da Lei de Diretório dos
Índios e a expulsão dos padres jesuítas.

A CRIAÇÃO DA LEI DE DIRETÓRIO DOS ÍNDIOS

Os países mais poderosos da Europa no final do século XVII, França e Inglaterra, estavam vivenciando o movimento iluminista e, por sua
vez, Portugal necessitava estar à altura dos países desenvolvidos da Europa, o que levaria os portugueses a mudanças tanto em sua
política como em sua educação.

Foi então que Sebastião José de Carvalho e Melo[4], mais conhecido como Marquês de Pombal, resolveu colocar a Língua Portuguesa em
destaque não só em Portugal, mas também nos territórios dominados por ele. A criação da Lei de Diretório dos Índios, criada em 3 maio
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de 1757, foi o marco mais importante para o ensino de língua portuguesa no período, através dela foi obrigado que a língua do príncipe
fosse falada em todos domínios portugueses, algo até então não importante para os jesuítas, pois eles se comunicavam com os índios por
meio de um idioma conhecido por “língua geral”.

A criação da lei levaria a dois movimentos

[...] O primeiro diz respeito de conceito iluminista de “nação polida”, ou civilizada, na medida em que denuncia a
vontade do legislador de colocar o reino de Portugal na condição de uma nação, tal como as “demais Nações
polidas do mundo. Deste modo, o Estado teria que se valer de uma Língua Nacional, a “Língua do Príncipe”, para
se afirmar perante os outros- as demais nações e os “Povos conquistados”- construindo assim uma identidade
nacional. O segundo movimento refere-se ao obstáculo que teria de ser enfrentado para imposição da língua
portuguesa: a “língua geral” (Oliveira, 2010, p. 54)

A lei era um confronto com as práticas educacionais jesuíticas. Pois, o latim era a única língua que importava para eles, apesar de
demorar muito tempo para aprendê-la. O latim era ensinado por 7, 8 ou mais anos e ao final de todos estes anos os estudantes não
tinham verdadeiras noções da Língua Latina (p.28).

A imposição do idioma português, no entanto, foi uma questão demorada, pois entrava em conflito com os métodos utilizados pelos
educadores que aqui se encontravam.

A imposição da língua portuguesa foi uma questão fundamental para Portugal, no sentido da preservação da
colônia, contudo, a concorrência do português com a língua geral ainda perdurou até a segunda metade do
século XVIII, quando o discurso das autoridades portuguesas se centrou numa política de difusão e
obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa (TROUCHE).

Contudo, é importante saber que a Lei de Diretório dos Índios não foi a primeira tentativa de impor o ensino de português nos territórios
portugueses. Ainda de acordo com Oliveira (2010), João de Barros (1496-1570), foi o primeiro intelectual a defender o ensino de
gramática portuguesa. Para tal feito, seriam utilizados dois de seus livros- ‘Diálogo em louvor da nossa linguagem’ e ‘Grammatica da
lingua portuguesa’ - nas escolas de ler e escrever para facilitar o aprendizado da Língua Latina (p.31).

A lei não só serviria para implantar a língua portuguesa como também para colocar Portugal nos caminhos iluministas da época. Pombal
como bom estrangeirado[5], procurou meios que facilitassem a aprendizagem das línguas modernas. A troca dos métodos jesuíticos pelos
ensinados por Verney foram fundamentais para isso.

LUIZ ANTONIO VERNEY

Luiz Antonio Verney[6] foi um dos grandes educadores portugueses que criou novos métodos de ensino que facilitavam o ensino de Latim
e abrangia o ensino das línguas modernas. Ele nasceu em maio de 1713, freqüentou o Colégio dos Jesuítas de Santo Antão, o Colégio dos
Oratorianos e a Universidade de Évora. No entanto, ele não via com bons olhos a forma de ensino utilizada pelos jesuítas. Sendo assim,
ele criou novos modelos de ensino que iam de encontro aos que eram utilizados; e que, com o passar do tempo, também foi adotado por
vários outros países da Europa.

Contribuiu muito com a Educação nos territórios portugueses, inclusive no Brasil, com diversas obras onde podemos destacar o livro
Verdadeiro Método de Estudar- publicado pela primeira vez em 1746. “Em 41 anos, a obra teve cinco edições, das quais três apenas nos
cinco primeiros anos, o que era um best seller em face dos padrões editoriais vigorantes no século XVIII” (NASCIMENTO, 2010, p.154).
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O “Novo Methodo” também pressupunha uma espécie de suavidade nos processos de ensino e aprendizagem,
uma vez que era preciso despertar nos estudantes o gosto de aprender, motivando-os com meios agradáveis
adequados à idade e ao progresso nos estudos de cada classe (OLIVEIRA, 2010, p.36).

O que era um enorme contraste com os métodos utilizados pelos jesuítas, que não levavam em conta as necessidades dos estudantes
“Aquelas gramáticas compostas no antigo método reprovado pelo rei, seriam queimadas a fim de que não se fizesse uso delas”
(BARSBOSA, 2010, p.121). Os livros dos jesuítas eram um oposto as publicações de Verney, que buscava fazer com que a linguagem dos
seus livros fosse acessível a todos que eram capazes de ler (NASCIMENTO, 2010, p.149).

No entanto, devemos saber que

O anti-jesuitismo do discurso da legislação pombalina tem um caráter muito mais político e econômico do que
ideológico, pois a Companhia de Jesus representava um obstáculo para a implementação e desenvolvimento das
novas diretrizes da administração colonial, que, por sua vez, buscava a todo custo colocar o Estado português
em condições políticas e econômicas que lhe permitissem competir com as demais nações européias (OLIVEIRA,
2010, p.27)

Outro ponto importante que ajudou a afastar os métodos aplicados pelos jesuítas pelos métodos novos, voltado às idéias iluministas da
época, foi à troca dos professores jesuítas pelos concursados, o que daria maior controle ao Estado sobre as formas que seriam utilizadas
no ensino e na aprendizagem nos domínios portugueses (BARBOSA, 2010, p.124).

Não só Verney, como também seu antecessor João Amos Comenius (1592-1670) já defendia que o ensino de línguas vulgares deveria ser
feita a partir da língua materna. (COMÉNIO, 1985, p.334).

No entanto, apesar de todos os esforços para impor a língua portuguesa no Brasil, seja através da lei ou dos métodos, existia um outro
grande vilão no desenvolvimento das línguas modernas: A falta de livro no idioma português.

A CHEGADA DA FAMÍLIA REAL AO BRASIL

A chegada da família real ao Brasil, em 1808, foi crucial para o desenvolvimento educacional. O príncipe D. João (1767-1826), trouxe
com ele uma boa parte das riquezas de Portugal, e, inclusive, uma grande parte de sua biblioteca pessoal.

A presença da família real também fez com que os funcionários que trabalhavam diretamente com a coroa portuguesa necessitassem de
uma melhor qualificação, no entanto, a quantidade de livro em língua portuguesa ainda era escassa.

A falta de livros em idioma português foi um dos grandes obstáculos nas implantações de diversas profissões ou mesmo no
aperfeiçoamento profissional dos cidadãos que aqui viviam.

Temos como exemplo a tentativa frustrada, na área militar, de criar uma Aula de Fortificação no Brasil. O obstáculo principal foi a falta de
livros em português.

Tal alusão nos remete, de imediato, à situação da instrução militar da Colônia no período anterior à chegada do
Príncipe Regente. Conforme Valente (2003), a primeira tentativa de criação de uma Aula de fortificação no Brasil
data de 1699, mas até 1710 suas atividades não haviam sidas iniciadas. O principal obstáculo de sua realização
foi a falta de livros em português (OLIVEIRA,2006, p.34).

Uma grande parte dos livros necessário para os militares que estavam relacionados a matemática, tais como aritmética e geometria; se
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encontravam em Língua Francesa ou Inglesa (p.34).

A falta de livros em português não prejudicou apenas aos militares. De acordo com Oliveira (2006) todos os profissionais que quisessem
estar “atualizados” deveriam ler livros em Francês ou Inglês, pois eram os Compêndios mais recentes.

Os comerciantes também foram duramente afetados pelos idiomas estrangeiros e de certa forma obrigados a aprenderem o inglês e o
francês – o que os ajudariam nas negociações.

Entre as gramáticas inglesas escritas em português que se destacaram no século XVIII, podemos citar a Nova grammatica da língua
inglesa- produzida por Agostinho Nére da Silva- impresso em 1779; e a Grammatica portugueza e ingleza em 1793, impressas ambas em
Lisboa. Outra obra que ajudou muito no entendimento do inglês foi o Dictionary of the Portuguese and English languages, publicado em
1773 (OLIVEIRA, 2006, p.83).

Em resumo, a falta de livros portugueses foi o principal motivo que levou os cidadãos a estudar o Francês, e, ou o Inglês, no período
Joanino.

CONCLUSÃO

O idioma português foi implantado no Brasil de forma árdua. Não foi de um dia para o outro e nem de forma natural. Como foi mostrado
durante o artigo, o processo de implantação do idioma foi através de mudanças nas leis e de uma “luta’ constante contra os jesuítas, pois
utilizavam métodos antiquados de ensino a vista dos demais países europeus.

Os jesuítas não tinham nenhum interesse em ensinar o português ou mesmo em divulgar o poderio português, o que levou o Marquês de
Pombal, com a Lei de Diretório, a tomar uma medida que causaria um marco na história: Obrigar a todos cidadãos das colônias
portuguesas a falarem a língua do príncipe. A decisão deu margens as ideias propostas anteriormente de Verney, que foi um marco na
história, com suas propostas de ensino voltada para as ideias iluministas da época. Sendo que das obras de maior relevância foi o
Verdadeiro Método de Estudar.

O livro Verdadeiro Método de Estudar de Verney e a Lei de Diretório dos Índios foram essenciais para o aprendizado do português, pois
antes deles não se tinham interesse em ensinar nenhuma língua moderna e muito menos o nosso idioma atual – o Português.

Já com a chegada da família real não só foi possível desenvolver a língua portuguesa de forma mais ampla, como também abriu margem
para o estudo das línguas modernas.

Portanto, a Lei de Diretório dos Índios foi um marco para o ensino de línguas no Brasil e desde a sua criação o estudo de línguas vem
crescendo continuamente.
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