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Neste artigo, analisaremos a legislação sobre o ensino da língua inglesa, tendo em vista o contexto brasileiro imperial. O nosso intuito
com tal objeto de estudo é o de compreender o percurso inicial do ensino da referida língua em nosso país. Desde a criação das
primeiras cadeiras de línguas estrangeiras modernas, em 1809, o inglês possuía uma forte rival, a saber: a língua francesa. Esta, por seu
turno, teve espaço privilegiado em vários cursos, como no de Ciências Jurídicas e Sociais, cujos estatutos, de 1827, ressaltavam a
necessidade de saber tal língua, em virtude de os compêndios mais importantes estarem escritos em francês. Todavia, a ascensão do
inglês em solo brasileiro oitocentista é incontestável, fato este que ficou registrado tanto em textos legislativos quanto sob a forma de
compêndios que foram compostos e/ou traduzidos quase exclusivamente para o ensino de sua língua e sua literatura.
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In this paper, we will analyse the legislation regarding English language teaching, taking into consideration Brazil’s imperial period.
Our intent with such object is to understand the initial history of English language teaching in our country. Since modern foreign
languages were legally introduced, in 1809, English language had a strong rival, that is, French language. In its turn, French had a
privileged participation in many courses, such as in Social Sciences and Law Studies (1827), whose statutes highlighted the need of
knowing it because the most important compendia were written in French. Nevertheless, the rise of English in Brazil during the 19th

century is undeniable, what was registered in laws as well as in compendia which were written or translated almost exclusively in
order to teach both English language and literature.
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Panorama histórico

Entre o fim do período pombalino e a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, alguns acontecimentos históricos contribuíram para a
ascensão da língua inglesa em território brasileiro. Em 1777, com a morte de D. José I, sua filha D. Maria ascendeu ao poder, o que
iniciou o período na história portuguesa conhecido como “viradeira”, com a perseguição ao Marquês de Pombal. Em 1792, D. Maria I
foi afastada das decisões reais devido à constatação dos problemas mentais de que sofria e, por isso, o seu filho, o Príncipe Regente D.
João, assumiu o trono, no ano de 1799. Com o falecimento de sua mãe, em 1816, D. João VI ascendeu ao trono como Rei de Portugal,
do Brasil[2] e, posteriormente, de Algarves, em 1818.

Contudo, entre a assunção ao trono e a coroação de D. João VI, um evento mudou o curso dos eventos no Brasil colônia: a
transferência da família real portuguesa, que chegou ao país em 22 de janeiro de 1808 e, por conseguinte, modificou a sociedade
brasileira daquela época. Sousa (1972, p. 22) lembra que, apesar de ter sido um plano há muito tempo cogitado – em finais do século
XVI proposto por D. Pedro da Cunha e, no século posterior, por D. Luís da Cunha e Padre Antônio Vieira – a mudança da capital do
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reino apenas se concretizou em 1807. O fato que culminou tal ação foi o ultimato de Napoleão Bonaparte, em 12 de agosto de 1807,
cuja exigência era a de D. João impor o Bloqueio Continental à Inglaterra, com o fechamento de seus portos a esse país e a prisão de
cidadãos ingleses que viviam em solo português, confiscando-lhes os bens. Diante de tais fatos, o então príncipe regente decidiu,
depois de muita relutância, fazer aliança com os ingleses, através da Convenção Secreta entre Portugal e a Grã-Bretanha sobre a
transferência para o Brasil da Sede da Monarquia Portuguesa, de 22 de outubro de 1807, documento no qual comunicou ao governo
inglês sobre sua situação frente à França e pedia ajuda para a transferência para o Brasil.

Desse modo, em 27 de setembro daquele ano, escoltada pela esquadra inglesa, partiu do Tejo uma frota composta por trinta e seis velas
que levava a família real, alguns membros do governo e principais funcionários, com alguns de seus pertences e parte da sua
biblioteca. Quando as tropas napoleônicas – comandadas pelo general francês Junot – invadiram Lisboa, era tarde demais, pois a frota
já se encontrava em alto mar, em direção ao Brasil.

Apenas seis dias após o estabelecimento na colônia, ainda em trânsito na Bahia e rumo ao Rio de Janeiro e com a influência ímpar de
José da Silva Lisboa (1756-1835), o futuro Visconde de Cayru[3], o príncipe regente D. João abriu os nossos portos ao comércio para
as chamadas nações amigas[4], com a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, “permitindo a entrada de navios de qualquer nação nos
portos dos Estados Portugueses e a saída dos nacionais para os portos estrangeiros” (GAUER, 2007, p. 230), implantou a imprensa
régia[5] e indústrias no interior do país. Desse modo, é notório que no ritmo que veio o progresso econômico também o fez o avanço
intelectual.

Até aquele momento, não havia produção impressa no Brasil[6], pois, assim que as tipografias eram abertas, em pouco tempo, as
autoridades portuguesas erguiam obstáculos para dificultar a sua permanência na colônia. Entretanto, esse cenário mudou
completamente no ano de 1808. Como esclarece Lustosa (2000, p. 24), obras que antes tinham seu acesso restrito em solo brasileiro –
fosse por causa de seu preço/raridade, fosse por serem proibidas pelo teor de seu texto – começavam a ser vistas e, do mesmo modo, a
imprensa dava seus primeiros passos no Brasil colônia.

A imprensa régia começou a funcionar 13 de maio de 1808 e em 10 de setembro do mesmo ano foi impressa a primeira edição da
Gazeta do Rio de Janeiro, que era uma versão adaptada da Gazeta de Lisboa. Todavia, o pioneirismo de redigir e publicar em um
jornal do qual fosse o dono ficou reservado a Silva Lisboa com o seu Conciliador do Reino Unido, em 1º de março de 1821
(LUSTOSA, 2000, p. 101). Esta edição do jornal teve como marco histórico o retorno de D. João VI a Portugal e, do mesmo modo,
marcou o início da fama de “polemista” de Silva Lisboa.

Apesar de ter sido censor da Impressão Régia, Silva Lisboa atuou significativamente na produção intelectual no Brasil, sendo professor
de Economia Política no Rio de Janeiro, adepto do liberalismo e “precursor da defesa do trabalho livre, pregando a cessação da
escravidão e a vinda dos colonos para o trabalho nas lavouras” (GAUER, 2007, p. 229). Ademais, ele assinou importantes leis quando
exerceu a função de deputado da Assembleia Constituinte e Legislativa de 1823 e de Senador do Império em 1826. Para todos os
efeitos, Cayru foi um philosophe, um intelectual aos moldes da Ilustração.

Embora a palavra “intelectual” tenha sido cunhada no início do século XX, ela foi uma tentativa de recapturar e reafirmar as
preocupações globais que estiveram associadas à produção do conhecimento durante a Ilustração. Consoante Gramsci, (1995, p. 3-5),
existem dois grupos sociais que possuem e/ou formam seus intelectuais, a saber: o essencial (ou tradicional) e o orgânico. O primeiro é
formado por aqueles que representam a expressão do desenvolvimento desta estrutura, dentre os quais destacamos a aristocracia e os
eclesiásticos, estes que, durante muito tempo, monopolizaram algumas das áreas mais importantes para a sobrevivência da sociedade,
tais como a instrução (métodos de ensino, racionalização do tempo dedicado à instrução, formulação de compêndios), a moral (a
filosofia), a justiça, a beneficência (a saúde).

O segundo grupo social (o orgânico), por seu turno, desempenha uma função fundamental no mundo da produção econômica, criando
para si uma ou mais camadas de intelectuais que lhe proporcionam homogeneidade e consciência da função que exerce, tanto no
campo econômico, quanto no social e no político. Desse modo, os intelectuais constituía um grupo social heterogêneo, pois eles não
podiam ser considerados uma escola de pensamento. Portanto, é possível estabelecer a relação entre grupo social e intelectual e que os
mesmos não podem ser vistos isoladamente, mas sim em sua condição conjuntural, uma vez que eles constituem um processo
dinâmico. Se todos os homens podem ser intelectuais, como nos adverte Gramsci (1995, p. 4), nem todos eles desempenham este papel
na sociedade.

Nesse sentido, o processo de constituição de intelectuais transcende ao escopo de nomeação de categorias profissionais ou de grupos
sociais, por atuarem na sociedade como uma espécie de autoconsciência coletiva, visto que cada grupo social cria para si seus
representantes, seus intelectuais “orgânicos” que emergem de suas classes. Apesar disso, podemos rememorar que, durante a Ilustração
e no século XIX, alguns romancistas, poetas, artistas, jornalistas, professores, cientistas, filósofos, dentre outras figuras públicas
(políticos, como o próprio Cayru) atuaram como philosophes, membros da République des Lettres.
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Percebemos que tanto o Visconde de Cayru – ao assinar leis para o provimento de cadeiras e patrocinar compêndios – quanto os
professores de língua inglesa – ao efetivar a criação de cadeiras e interferir na produção intelectual – atuaram efetivamente na
consolidação da instrução pública e, em particular, no fortalecimento do inglês. Destarte, eles foram importantes philosophes na
Ilustração tardia vivenciada no Brasil oitocentista.

A legislação imperial sobre o ensino de língua inglesa

Como afirmamos no início deste texto, os acontecimentos históricos estreitaram os laços comerciais anglo-lusitanos. Após o auxílio da
frota inglesa no processo de transmigração da Corte portuguesa para o Brasil, os nossos portos foram abertos às nações amigas,
especialmente à Grã-Bretanha. Não por acaso, em pouco mais de um ano, foi expedida a primeira peça legislativa que tratava sobre o
ensino da língua inglesa em solo brasileiro: a Decisão n. 29 da Resolução de Consulta da Mesa do Desembargo do Paço de 14 de julho
de 1809, que criou também as cadeiras de aritmética, álgebra e geometria e duas de línguas, uma de inglês e uma de francês. Como
justificativa para a criação de tais cadeiras, foi ressaltada a importância do estudo da matemática para todas as pessoas que almejassem
se distinguir em suas ocupações, enquanto o ensino das línguas estrangeiras – inglesa e francesa – era essencial por causa da sua
utilidade e por serem distintas entre as línguas vivas, uma vez que eram de “grande utilidade ao Estado, para augmento, e prosperidade
da instrucção publica” (BRASIL, 1891, p. 29).

Os professores que assumissem as cadeiras daquelas línguas deveriam seguir o mesmo tempo, as horas das lições, bem como atestar o
aproveitamento dos seus discípulos, como era praticado pelos professores de gramática latina. A Decisão não recomendou um
compêndio específico para o ensino, pois os mestres deviam compor uma gramática. Até que isso ocorresse, eles deviam utilizar a
gramática que fosse mais bem conceituada para que pudessem adestrar os alunos no bem falar e escrever, baseando-se nos modelos do
século de Luiz XIV, por ter sido o período no qual a França despontava como grande potência cultural da época. Os livros escolhidos
deveriam estar em consonância com a “perfeita e exacta moral” e possibilitar a comparação com a língua materna. Do mesmo modo,
os professores seriam os intermediários entre seus discípulos e o “genio, e idiotismo da lingua, e as bellezas e elegância” das línguas
(BRASIL, 1891, p. 29). Isso demonstra que a noção de língua que se tinha era a de um registro das práticas culturais de cada povo.
Como o alemão Humboldt (1767-1835) declarou, cada língua possui um fundamento específico que repousa sobre o espírito do povo
ao qual pertence, ou seja, a relação povo-língua é indiscutivelmente evidente.

Por conseguinte, vale lembrar que o ensino das línguas estrangeiras modernas transcendia o caráter instrumental, já que não eram
destinadas apenas para a função da leitura, mas principalmente por servirem de acesso à produção intelectual das nações cultas da
Europa. Como o próprio Rousseau (19-, p. 301) afirmou, as línguas europeias valem mais escritas do que faladas. O aspecto utilitário
do ensino da língua inglesa também foi ressaltado, tendo em vista que o Brasil tinha um grande fluxo de comerciantes estrangeiros e
muitos deles eram ingleses.

Em 9 de setembro de 1809, uma Carta nomeava para professor da Língua Inglesa o padre irlandês John Joyce. Com um salário de
quatrocentos mil réis por ano, ele assumiu uma cadeira juntamente com o professor de francês René Boiret[7]. Com este ordenado,
Joyce garantia uma renda muito superior àquela dos professores de Portugal nos finais do século XVIII, visto que recebia em um mês a
mesma quantidade que aqueles recebiam em um ano de trabalho. A legislação brasileira indicava um novo horizonte profissional para
os mestres, com um ordenado mais próximo do merecido para aqueles que dedicavam suas vidas ao ensino.

John Joyce exerceu as funções de Cavaleiro da Ordem de Cristo e Reitor do Colégio de São Patrício e assumiu a Cadeira de Língua
Inglesa do Seminário de São José de 1809 a 1821, ano de seu retorno a Portugal. O padre irlandês não compôs a gramática conforme
estabelecido na Decisão que criava a cadeira de Inglês. Assim, coube ao seu sucessor, o padre Guilherme Paulo Tillbury, não somente
assumir seu lugar no Seminário – fato que foi consolidado com o Decreto de 17 de abril de 1821 –, mas também compor uma
gramática publicada em 1827, a Arte Ingleza.

Um ano após a instituição das primeiras cadeiras de línguas estrangeiras modernas, foi instituída a Academia Militar do Rio de Janeiro,
através do Decreto de 4 de dezembro de 1810, inspirada nos Estatutos do Real Colégio dos Nobres, expedidos em Carta Lei de 7 de
março de 1761 (OLIVEIRA et al, 2010, p. 111). Como requisitos para o ingresso na Academia, os discípulos deveriam ter a idade
mínima de quinze anos, saber ler, escrever e as quatro operações. Aqueles que soubessem a língua latina, grega e as vivas[8],
ocupariam os primeiros lugares nas aulas. A Lei registrou que seriam designados professores de língua francesa, inglesa e alemã e
esses professores poderiam substituir uns aos outros para que os alunos nunca ficassem sem aula:

Além destes onze Professores comprehendido o de Desenho, haverá cinco Substitutos, e julgando-o necessario, a
Junta poderá propor, que se estabeleção Professores da Lingua Franceza, Ingleza, e Alemã, e será obrigação dos
Professores substituírem-se huns aos outros, quando succeda não bastarem os Substitutos, de maneira que jamais
se dê caso de haver Cadeiras ou deixem de ser servidas, havendo Alumnos que possão ouvir as Lições (BRASIL,
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1891, p. 237).

A Academia Militar foi inaugurada em 23 de abril de 1811, mas apenas em 2 de setembro de 1814 o Marquês de Aguiar assinou o
Decreto n. 25 que marcava o ordenado dos lentes de línguas estrangeiras. Os vencimentos eram de 240.000 réis anuais, pagos
mensalmente, à razão de 20.000 por mês, pela Tesouraria Geral das Tropas. Nesse sentido, uma importante ressalva acerca do ensino
de inglês é feita por Oliveira (2010, p. 68), ao relatar que, embora “grande parte dos compêndios fosse escrita em Francês”, a
Academia dedicou espaço também ao ensino de Inglês, pois havia nomeado um lente para a referente língua, “um ano antes de sua
criação, por um decreto rubricado pelo Príncipe Regente e datado de 30 de maio de 1809”, o tenente Eduardo Thomaz Colville, um
dos responsáveis pela inserção do inglês na Academia e que permaneceu lá até a extinção de sua cadeira, em 1825.

Interessante observar que, mesmo em face de todas as tentativas de incentivar o ensino da língua inglesa, a sua concorrente maior, a
francesa, ainda detinha um lugar privilegiado nos currículos. Nossa constatação foi baseada na Lei 11 de agosto de 1827, que criou
dois Cursos – de Ciências Jurídicas e Sociais – um na cidade de São Paulo e outro em Olinda. Os alunos que se interessassem por tais
cursos deveriam apresentar certidões que comprovassem ter a idade de quinze anos completos, além de obter a “approvação da lingua
franceza, grammatica latina, rethorica, philosophia racional e moral, e geometria” (BRASIL, 1878, Art. 8º, p. 6).

O curso jurídico se apresentava, segundo a Lei, como um meio de se formar “homens habeis para serem um dia sabios Magistrados, e
peritos advogados, de que tanto se carece”. Além disso, essa mesma Lei estabelecia que a partir deste curso poderiam se formar
aqueles que pudessem vir a ser “dignos Deputados, e Senadores, e aptos para occuparem os lugares diplomaticos, e mais empregos do
Estado” (BRASIL, 1878, p. 8). Por conseguinte, esta peça legislativa tinha como principal objetivo a formação de homens que
compusessem os quadros burocráticos no Brasil, que fossem justos e tivessem boas ações na vida social, para que, desse modo,
pudessem exercer cargos como senadores, diplomatas, entre outros empregos do Estado.

Embora durantes muitos anos os livros de economia política desses cursos fossem lidos em na sua versão original em inglês ou
traduções para o português, dentre eles o de Jeremy Bentham e de Stuart Mill, escritores que influenciaram o próprio Visconde de
Cayru, tal como Freyre (2000, 74) demonstra, do ponto de vista legislativo, a preferência da língua francesa sobre a inglesa. Chegamos
a tal conclusão ao lermos o parágrafo 3º do capítulo I, intitulado “Dos Estudos Preparatórios para o Curso Jurídico”, que explicita os
motivos do perfeito conhecimento das línguas francesa e latina para os estudantes juristas foram expostos. Saber a língua latina era
imprescindível, uma vez que ela era a língua na qual estavam escritos “o digesto, o codigo, novellas, as institutas”, bem como os
grandes livros de direito romano a serem estudados no decorrer do Curso. Da mesma forma, deveriam ser lidas “obras jurídicas de
autores de grande nota, que andam escriptas na mesma lingua”, ou seja, a latina. O francês, por seu turno, era um requisito para o
ingresso no Curso Jurídico, pois os melhores livros de “direito natural publico, e das gentes, maritimo, e commercial” estavam escritos
na referida língua, assim como nela se encontravam escritos muitos livros que serviriam de compêndios ao plano de estudos (BRASIL,
1878, p. 13-4).

Desse modo, houve um hiato de quase dezoito anos para que a língua inglesa fosse registrada em documento oficial. Esse momento se
concretizou em 30 de abril de 1828, com a Carta Imperial que aprovou os estatutos da Casa Pia e Colégio de São Joaquim dos
Meninos Órfãos da cidade da Bahia. Esses estatutos, vale ressaltar, foram assinados pelo Inspetor dos Estabelecimentos Literários e
Científicos do Brasil, o Visconde Cayru.

A parte mais importante desses estatutos, no que concerne ao nosso trabalho é o Capítulo III – Da Educação Literária – e, em especial,
o artigo quinto, no qual ficou estabelecido como as chamadas línguas “vivas” e a latina deveriam ser ensinadas:

As linguas vivas devem ser ensinadas por nacionaes, de quem se possa aprender com a correcção e pureza; e
tanto ellas; como a mesma lingua latina, devem ter por base o uso e o exercicio, antes que a multiplicidade das
regras, limitando-se os Professores, depois de pequeno numero de preceitos indispensaveis, a notar as diversas
partes da oração, e seu uso, ao passo em que ellas forem ocorrendo na leitura dos classicos das sobreditas
linguas, a qual ordenarão de modo, que forme uma especie de curso de Historia, acompanhada pela lição do
compendio das épocas, e Atlas dos meninos, ou qualquer outro compendio abreviado de Geographia. Os
Professores de lingua latina seguirão além disto as determinações do Alvará de 28 de junho de 1759, e
instrucções que o acompanharam, quanto forem applicaveis ás circunstancias do collegio (BRASIL, 1878, p.
53).

Ao levarmos em conta a transcrição acima, percebemos que o ensino de línguas continuava a ser desenvolvida através da nacional,
assim como apregoava a legislação pombalina. Além disso, evidenciamos o fato de ele ser mencionada diretamente, pois os
professores de latim tinham que seguir as “Instruções” estabelecidas na Lei Geral dos Estudos Menores, de 1759. Depois de tais
considerações acerca do ensino do latim, ainda nesse Capítulo dos Estatutos do Colégio de São Joaquim, constam tabelas com a
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indicação dos compêndios e dos assuntos que seriam estudados, cumprindo, assim, o plano de estudos do colégio que deveria ser
ensinado em dez anos. Tal plano de estudos trazia as “Doutrinas”, ou seja, as matérias, os compêndios e assuntos que os professores
deveriam abordar nas aulas, como podemos observar a seguir:

Doutrina christã, e urbanidade; leitura, e escritura portugueza; pratica das operações fundamentaes da
arithmetica; Musica, e desenho de figura; Grammatica, e lingua portugueza; Grammatica, e lingua latina;
Grammatica, e lingua franceza; Grammatica, e lingua ingleza; Logica, metaphysica, ethica, e direito natural;
Arithmetica, álgebra elementar, geometria, e trigonometria theorica e pratica; Desenho de architectura, e praxe
do risco das cartas; Principios, e noções geraes de mecânica, hydrodinamica, óptica, perspectiva, e astronomia
demonstráveis pela simples geometria, e álgebra elementar; Arte de navegação theorica e pratica. Tratado de
manobra, e instrumentos maritimos; Elementos de commercio, e escritpturação mercantil e Elementos de
chimica, e historia natural, applicaveis á agricultura e artes, e noções geraes de agricultura (BRASIL, 1878, p.
58-60).

Os compêndios indicados para as aulas de Gramática e língua francesa eram “Mestre francez, atlas dos meninos, historia moderna de
Millot, historia do Brazil de Beauchamp, guia de artistas por I. R. de Armonville, fabulas de La Fontaine, caracteres de La Bruyère”
(BRASIL, 1878, p. 59). Já os que serviam ao ensino da gramática e língua inglesa, por sua vez, eram os seguintes: “Grammatica de
Sivet, ou a de Freitas”, uma provável referência ao Compêndio da grammatica ingleza e portugueza, composto por Manoel José de
Freitas e impresso em 1820 no Rio de Janeiro; a “viagem de Robinson”, uma tradução portuguesa do livro Robinson Crusoe (1719) do
escritor inglês Daniel Defoe (1660-1731); o “Breve Tratado sobre as Artes por Polaivet em francez e inglez, última edição”; a “historia
da America de Robertson”, uma provável tradução de History of America (1777), do historiador escocês William Robertson
(1721-1793) e, por fim, o “Spectator” uma alusão ao jornal diário inglês de mesmo nome, publicado nos anos 1711 e 1712 pelo inglês
Joseph Addison (1672-1719) e pelo irlandês Richard Steele (1672-1729).

Em linhas gerais, é notório o fato de a relação político-econômica entre Inglaterra e Portugal ter impulsionado o ensino da língua
inglesa no Brasil joanino. Um fato que chamou nossa atenção foi a provável interferência do Visconde de Cayru na abertura dos portos
à Inglaterra, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, além de ter influenciado o ensino de língua inglesa ao ser o mecenas
de Guilherme Paulo Tillbury, importante professor de inglês desse período.

Do mesmo modo, também observamos que, desde a criação das primeiras cadeiras de línguas estrangeiras modernas, em 1809, o
inglês ainda possuía uma forte concorrente: a francesa. Esta, por seu turno, teve espaço privilegiado no curso de Ciências Jurídicas e
Sociais, em 1827. Mesmo assim, a ascensão do inglês em solo brasileiro oitocentista é incontestável, fato este que ficou registrado na
forma de compêndios que foram compostos e/ou traduzidos quase exclusivamente para o ensino de sua língua e sua literatura, como
registrado nos Estatutos da Casa Pia e Colégio São Joaquim dos Meninos Órfãos, na cidade da Bahia.
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2. FONTES

2.1 Coleções Legislativas

BRASIL. Legislação Brazileira, ou Collecção Chronologica das Leis, Decretos, Resoluções de Consulta, Provisões, etc., do Império do
Brazil, desde o anno de 1808 até 1831 inclusive, colligidas pelo Conselheiro José Paulo de Figuerôa Nabuco Araújo. Tomo Primeiro.
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[1] Mestre em Letras pela Universidade Federal de Sergipe. E-mail: marclevanessa@yahoo.com.br.
[2] O Brasil foi elevado à condição de Reino através da Carta de Lei de 16 de dezembro de 1815.
[3] José da Silva Lisboa nasceu em Salvador em 1756 e foi contemporâneo do também soteropolitano Cipriano Barata. Recebeu o título de Barão de Cayru em
outubro de 1825. No ano posterior, foi elevado a Visconde de Cayru. Completou os estudos em Portugal, frequentando os Cursos Jurídico e Filosófico da
Universidade reformada de Coimbra. Para Lustosa (2000, p. 25), ele foi o “Rui Barbosa do começo do século XIX”. A formação que ele teve em Portugal
possibilitou-lhe o exercício de uma influência cultural relevante no Brasil, quando de seu retorno. Foi Censor Régio que e membro da primeira Junta
Administrativa da Impressão Régia, que foi criada com o Decreto maio de 1808.
[4] Essa abertura dos portos visou ao monopólio e à exploração colonial, pois facilitaria ainda mais o escoamento dos produtos ingleses ao mercado do Brasil. Na
verdade, conforme Sousa (1972, p. 45-46), houve uma reafirmação de um acordo secretamente firmado em Londres alguns meses da partida da família real em
direção ao Brasil.
[5] Uma importante personagem nesse processo foi Antonio Araújo, que havia desempenhado a função de Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra de D.
João VI. Araújo veio junto com a família real para o Brasil, trazendo consigo uma tipografia e parte do acervo de sua biblioteca que, alguns anos depois, integrou
a Biblioteca Real (LUSTOSA, 2000, p. 66). A curiosidade deste capítulo da história brasileira é que D. João somente teve conhecimento da gráfica quando
chegou ao Brasil.
[6] Freyre (2000, p. 71) relata que o jornalismo brasileiro começou em Londres, mais especificamente com o Correio Braziliense, que foi fundado em 1808 por
Hipólito José da Costa, “brasileiro casado com inglesa e protegido pelo duque de Sussex e pela maçonaria britânica”.
[7] René Boiret era Presbítero Secular e foi professor do Real Colégio dos Nobres. A Carta que o nomeava professor foi anterior a de Joyce, em 26 de agosto de
1809.
[8] A expressão “Línguas Vivas” faz referência a qualquer língua oficial que ainda esteja em uso, tais como a Inglesa, a Francesa, a Italiana, a Alemã, em
oposição a “Línguas Mortas”. A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 substituiu a expressão “Línguas Vivas” por “Línguas Estrangeiras Modernas” (OLIVEIRA,
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2006, p. 8).
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