


3.2 A Gramática de Castro

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Reitor
Valter Joviniano de Santana Filho
Vice-reitor
Rosalvo Ferreira Santos

EDITORA UFS

Coordenação do programa editorial
Maíra Carneiro Bittencourt Maia
Coordenação gráfica
Luís Américo Silva Bonfim

Conselho editorial
Alfredo Dias de Oliveira Filho
Alisson Marcel Souza de Oliveira
Ana Beatriz Garcia Costa Rodrigues
Carla Patrícia Hernandez Alves Ribeiro César
Cristina de Almeida Valença Cunha Barroso
Fernando Bittencourt dos Santos
Flávia Lopes Pacheco
Luís Américo Silva Bonfim
Maíra Carneiro Bittencourt Maia (Presidente)
Márcia Regina Pereira Attie
Petrônio José Domingues
Renata Ferreira Costa Bonifácio

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”
Jardim Rosa Elze - CEP: 49100-000 São Cristóvão - Sergipe
Contatos: +55 (79) 3194-6920 - Ramais 6922 ou 6923
 editora@academico.ufs.br
 www.editora.ufs.br | www.livraria.ufs.br



Texto da dissertação de mestrado da autora, defendido em 2010, sob a orientação do Prof. 
Dr. Luiz Eduardo Meneses de Oliveira, no Programa de Pós-graduação em Letras da UFS.



S237r
Santos, Elaine Maria.
As reformas pombalinas e as gramáticas inglesas : percursos do ensino de 
inglês no Brasil (1759-1827) [recurso eletrônico] / Elaine Maria Santos. - São 
Cristóvão, SE: Editora UFS, 2022.
215f. ; il.  

ISBN: 978-65-86195-96-5

1. Inglês - Estudo e ensino. 2. Pedagogia crítica - Brasil. 3.Língua 
inglesa - Gramática. 4. Historiografia. 5. Linguística. I. Pombal, Sebastião 
José de Carvalho e Mello, Marquês de, 1699-1782. II. Título.

                                                                                                                    CDU  811.111   

© Editora UFS, 2023.
Direitos para esta edição cedidos à Editora UFS. Qualquer parte desta 
publicação poderá ser utilizada e transmitida de qualquer modo ou por 
qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, desde que citada a fonte.
Obra selecionada e publicada com recursos públicos advindos do Edital 
001/2021 do Programa Editorial da UFS.
Este livro segue as normas do Acordo Ortográfico da Língua Portugue-
sa de 1990, adotado no Brasil em 2009.

PROJETO GRÁFICO, CAPA E DIAGRAMAÇÃO 
Guilherme Al-chedyack Kauark

PINTURA DA CAPA  
Marquês de Pombal (1864) - António Joaquim de Santa Bárbara

PREPARAÇÃO 
Juliana Cecci Silva

REVISÃO
Juliana Cecci Silva 
Rodrigo Belfort Gomes

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

CC BY NC SA



Prefácio

1. O Marquês de Pombal  
e o desenho de um novo Projeto Pedagógico 

2. O projeto pedagógico de Pombal  
em Portugal e no Brasil

3. As Gramáticas Inglesas da “Era” pombalina,  
as aulas de comércio e a Gramática de Castro

4. A Gramática de Teles de Menezes  
e a Gramática de Brazileiro

5. A Gramática de Freitas  
e a Gramática de Tillbury 

6. Alguns pontos de reflexão

Referências

Sobre a autora 



As Reformas Pombalinas e as Gramáticas Inglesas:  
percursos do ensino de inglês no Brasil 

Elaine Maria Santos

6/215

3.2 A Gramática de Castro PREFÁCIO
Este livro tem a importância fundamental de tornar 
disponível para todo o público leitor de língua portu-
guesa um conjunto de cinco “grammaticas inglesas” 
publicadas entre 1757 e 1827, acompanhadas de 
uma análise historiográfica, linguística e educacional 
de cada uma, bem como de uma introdução e contex-
tualização histórica de suas condições de produção, 
circulação, recepção e, sobretudo, de seus usos. Com 
ele, Elaine Maria Santos mostra às leitoras e aos lei-
tores o modo como o ensino das línguas estrangeiras, 
em Portugal, foi instituído no contexto das reformas 
pombalinas da instrução, que, por sua vez, acompa-
nharam um movimento geral de reformulação jurí-
dica do Estado português durante o reinado de D. 
José I (1750-1777), em nome de um Iluminismo que 
era um misto de despotismo esclarecido e regalismo. 
Da mesma forma, a autora nos mostra que no Bra-
sil, então colônia portuguesa, as línguas estrangeiras 
acompanharam mais ou menos o mesmo processo, 
sendo seu estudo justificado como meio de acesso 
às chamadas “Ciências Matemáticas”, verdadeiras 
pedras de toque dos cursos militares e comerciais 
então criados, pela tradução de obras e autores que 
não mais as escreviam em latim, mas nos idiomas de 
suas respectivas nações. 
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3.2 A Gramática de Castro Elaine Maria Santos é uma professora de inglês com uma 
longa experiência na docência e na gestão em cursos li-
vres de línguas estrangeiras de Aracaju, embora tenha 
uma formação interdisciplinar e uma carreira profissional 
multifacetada. Antes de se formar em Letras Português-
-Inglês pela Universidade Federal de Sergipe, ela já era 
graduada em Odontologia pela mesma instituição e fun-
cionária concursada do Banco do Estado de Sergipe. Foi o 
que chamou a minha atenção quando ela me procurou, em 
2008, querendo candidatar-se ao recém-criado Programa 
de Pós-Graduação em Letras da UFS e entrar no GPHELB 
(Grupo de Pesquisa História do Ensino das Línguas no 
Brasil), que eu coordenava à época. Sua intenção inicial 
era estudar os PCN e seus desdobramentos, buscando 
compreender o lugar das línguas estrangeiras, e da língua 
inglesa em particular, no currículo da Educação Básica. 
Como, nesse período, aprovamos, pelo Edital de Ciências 
Humanas da CAPES, o projeto A Escola, o Estado e a Na-
ção: para uma história do Ensino das Línguas no Brasil 
(1757-1827), propus a ela um novo tema de pesquisa e ela 
aceitou o desafio, iniciando o trabalho de pesquisa que 
iria resultar em sua Dissertação de Mestrado e, depois, 
neste livro, que se constitui como um primeiro trabalho, 
no âmbito de nossa universidade e do nosso estado, dedi-
cado exclusivamente aos estudos pombalinos. Mais ainda, 
ela acabou por produzir o resultado da primeira pesquisa 
científica no campo dos estudos da linguística aplicada e 
da história da educação que buscou relacionar o proces-
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3.2 A Gramática de Castro
so de institucionalização do ensino de língua inglesa no 
Brasil com as reformas pombalinas da instrução pública, 
tendo como fonte, além da legislação, os compêndios, isto 
é, as próprias gramáticas de língua inglesa publicadas no 
período, a segunda metade do século XVIII.

Para esse desafio, Elaine teve que dar um passo além 
do que seus colegas de Mestrado estavam fazendo, pois, 
além da necessidade de familiarizar-se com teorias e tex-
tos dos estudos linguísticos e literários de forma vertica-
lizada, foi obrigada a lidar com conceitos-chave da his-
toriografia, de modo geral, e da história da educação em 
particular, tendo que evitar uma série de anacronismos 
para a abordagem não somente dos autores e livros sete-
centistas europeus, com todas as suas implicações cultu-
rais relativas à sua circulação e recepção, sobretudo em 
Portugal, na Inglaterra e no Brasil, mas também para a 
compreensão e apropriação de conceitos-chave de outros 
campos historiográficos, como o das histórias do livros e 
da leitura; da ideias linguísticas; das disciplinas escolares; 
do currículo e do livro didático. Desse modo, seu trabalho 
acaba por configurar-se como uma pesquisa interdisci-
plinar, mas não no sentido de que busca elementos ou 
consensos de determinadas áreas de maneira panorâmi-
ca ou superficial, mas porque busca dialogar com outras 
áreas falando suas respectivas línguas, isto é, a partir de 
suas próprias bibliografias, teorias e conceitos. Isso lhe 
permitiu uma capacidade de reflexão e sistematização 
que se tornaram sua marca profissional, quando passou 
no concurso público para compor o quadro de professo-
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3.2 A Gramática de Castro
res efetivos do Departamento de Letras Estrangeiras da 
UFS, além de tê-la possibilitado, já no início da carreira 
docente na instituição, uma experiência de gestão como 
subchefe do Departamento, bem como a tranquilida-
de de poder fazer Doutorado em História da Educação, 
no Programa de Pós-Graduação em Educação, e assim 
aprofundar sua pesquisa, expandindo-a para o século 
XIX, com uma perspectiva mais abrangente, que incluiu, 
dentre outras inovações, autores e textos do campo dos 
estudos culturais. Do ponto de vista metodológico, suas 
fontes foram renovadas, sendo também inseridos todos 
os registros discursivos dos jornais da época sobre o en-
sino da língua inglesa, documentos e correspondências, 
consultadas in loco, tanto na Biblioteca Nacional como no 
Arquivo Público do Rio de Janeiro. 

A capacidade de reflexão e sistematização de Elaine não 
seria nada se não estivessem associadas à sua competên-
cia na produção de textos, o que a fez primeira colocada 
em quase todos os concursos de que participou, e, como 
se não bastasse, serviu de uma espécie de estímulo para 
a pesquisadora, que buscou sair da bolha dos estudos 
históricos para se dedicar a campos anexos à sua ativi-
dade de professora de inglês, sobretudo o da Linguística 
Aplicada, seja atualizando a bibliografia de seus cursos, 
seja pesquisando, publicando e participando de eventos 
da área. De setembro a dezembro de 2018, por exemplo, 
ela atuou como Professora Visitante da Universidade de 
Nova Iorque, nos Estados Unidos, desenvolvendo ativida-
des de pesquisa com bolsa da Fulbright. 
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3.2 A Gramática de Castro Elaine já iniciou sua carreira de orientadora nos progra-
mas de Iniciação Científica e agora faz parte do corpo 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras, 
no qual se tornou Mestre, e atualmente é uma colega e 
amiga que tenho no Departamento de Letras Estrangei-
ras da UFS. Como se vê, sou muito suspeito para escrever 
esta apresentação, pois minhas palavras são as de um co-
lega e amigo, mas nem toda a amizade do mundo poderia 
esconder o fato de que o seu texto tem qualidade, ates-
tada pelos editais que ganha e pelos artigos que publica 
em revistas qualificadas, e de que sua competência pro-
fissional é legitimada pelo lugar que no momento em que 
escrevo estas palavras ela ocupa, como coordenadora do 
Programa Idiomas sem Fronteiras na UFS e Coordenado-
ra Nacional do Programa Idiomas sem Fronteiras-Inglês. 

Voa, Elaine.

Luiz Eduardo Oliveira – Professor Titular do Departa-
mento de Letras Estrangeiras e do Programa de Pós-
-Graduação em Letras da UFS. Coordenador da Cáte-
dra Marquês de Pombal (UFS / Camões, I.P.).



1 O Marquês de Pombal e o desenho 
de um novo projeto pedagógico

1.1 Notas Introdutórias

A pesquisa sobre As Reformas Pombalinas e as gra-
máticas inglesas foi resultado dos seguintes projetos 
vinculados ao Grupo de Pesquisa História do Ensino 
das Línguas no Brasil (GPHELP), hoje transformado 
em Núcleo de Estudos de Cultura da UFS (NEC-U-
FS): 1) “A Legislação Pombalina sobre o ensino de lín-
guas: suas implicações na educação brasileira (1757- 
1827)”, financiado pela FAPITEC/SE (edital FAPITEC/
SE /FUNTEC nº 07/2008) e 2) “A Escola, o Estado e 
a Nação: para uma História do Ensino das Línguas 
no Brasil (1757-1827)”, financiado pelo CNPQ (pro-
cesso nº 400822/2008-3).
O período neste estudo (1759-1827) tem como pila-
res as datas de publicação de duas gramáticas de 
grande interesse para o estudo da língua inglesa em 
Portugal e no Brasil, as quais coincidem com dois 
momentos importantes para a consolidação do ensi-
no de línguas. Como marco inicial, tomo como base 
o ano de publicação da terceira edição da Gramma-
tica anglo-lusitanica & lusitano-anglica (1759), de 
J. Castro, única à qual tive acesso na Biblioteca Na-
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cional do Rio de Janeiro. Trata-se de uma gramáti-
ca de relevo para este estudo, por reforçar o caráter 
instrumental que o ensino de inglês assumiu em Por-
tugal, bem como a importância dessa língua no ce-
nário geopolítico da época. Essa data coincide com 
a publicação do Alvará de 28 de junho de 1759, que 
propôs novas diretrizes para a reforma do ensino das 
Humanidades, com a especificação dos papéis do Di-
retor Geral dos Estudos, bem como dos professores 
de Gramática Latina, Grego, Hebraico e Retórica1.
O marco final está relacionado ao ano de publicação 
da Arte Ingleza (1827), de Guilherme Paulo Tillbury, 
professor público de Inglês nomeado por D. Pedro 
I em 1823. Trata-se da última gramática publicada 
no período recortado, produzida no Brasil, conforme 
as orientações da Decisão n. 29, de 14 de julho de 
1809, que, ao institucionalizar as cadeiras públicas 
de Língua Inglesa e Francesa no Brasil, recomen-
dou que os compêndios fossem produzidos pelos 
professores nomeados.
Essa delimitação final também coincide com o ano 
da publicação da Lei Geral, de 15 de outubro de 
1827, que regulamentou a criação de Escolas de Pri-
1. Neste trabalho, o uso letras maiúsculas foi utilizado para certos termos, 
conceitos, expressões ou profissões que deixaram de ser usados ou muda-
ram de significado, tais como Aula, Cadeira, Literatura, Instrução Pública, 
Primeiras Letras, dentre outros, bem como nos seguintes casos: nomes de 
disciplinas, línguas, expressões antigas, nomes de leis e reformas.
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meiras Letras em todas as cidades, vilas e lugares 
mais populosos do Império brasileiro. Por intermé-
dio desta lei, que foi a única a tratar do ensino das 
Primeiras Letras no país, durante o Império e parte 
da República, foi estabelecido, em seu artigo sexto, 
que a “gramática da língua nacional” deveria estar 
entre as matérias a serem ensinadas pelos professo-
res. Encontram-se, nessa peça legislativa, todas as 
condições necessárias para que tal decisão pudesse 
entrar em vigor, bem como orientações para que as 
mesmas regulamentações pudessem servir de mo-
delo para o provimento de outras cadeiras, tais como 
as de Latim, Grego, Hebraico, Retórica e línguas es-
trangeiras modernas, instituídas no país pela Deci-
são n. 29, de 14 de julho de 1809 (PORTUGAL, 1828).
Com as reformas pombalinas da instrução pública, a 
história do ensino das línguas em Portugal e no Bra-
sil alcançou estatuto de política linguística e educa-
cional de um Estado-Nação, pois, pela primeira vez, 
Portugal institucionalizou o ensino nos seus reinos, 
e colocou todo o controle da educação nas mãos do 
Estado, retirando o monopólio da Companhia de Je-
sus. Conforme Oliveira (2008a), é constatada, nes-
sa ocasião, uma verdadeira reformulação jurídica do 
Estado Português, característica de um processo de 
(re)construção de uma identidade nacional, ou de in-
venção de sua tradição, configurando-se como um 
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sistema de representação cultural.
O ano de 1827 é tomado como marco final, mesmo 
tendo transcorridos 50 anos após a morte de D. José 
I (1714-1777) e a queda do Marquês de Pombal, por 
se considerar a hipótese de que, com a vinda de D. 
João VI (1767-1826) e sua corte para o Rio de Janei-
ro, em 1808, as diretrizes da instrução pública insti-
tuídas pelas reformas pombalinas foram aplicadas e 
desenvolvidas na colônia brasileira. É possível perce-
ber, então, um 

período de continuidade, do ponto de vista da his-
tória do ensino das línguas no Brasil, que compor-
ta os governos de D. José I, D. Maria I e D. João 
VI, bem como do seu filho e sucessor D. Pedro I, 
uma vez que a permanência, mesmo depois da In-
dependência, de uma geração de intelectuais que 
passaram por todo esse processo, [...] pode ter 
contribuído para a manutenção, propagação e até 
mesmo apropriação de valores advindos da uni-
versidade reformada de Coimbra, talvez a grande 
obra cultural do Marquês de Pombal (OLIVEIRA, 
2008a, p. 8-9).

As Reformas Pombalinas da instrução pública po-
dem ser vistas como um Projeto Pedagógico de 
grande impacto durante o reinado de D. José I, no sé-
culo XVIII, sendo possível rastrear as implicações de 
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seus pressupostos no século XIX, não só em Portugal, 
como também em suas colônias. A colônia Brasileira 
é o objeto de estudo desta pesquisa, que procurou 
relacionar o contexto sociopolítico de tais reformas, 
a legislação vigente e a continuidade das políticas 
linguísticas e educacionais do período, observando o 
caso das gramáticas inglesas. O estudo da produção 
de gramáticas e outros compêndios não pode estar 
desvinculado da análise do contexto legislativo e re-
gulador, uma vez que

escrever a história dos livros escolares – ou sim-
plesmente analisar o conteúdo de uma obra – sem 
levar em conta as regras que o poder político, ou 
religioso, impõe aos diversos agentes do sistema 
educativo, quer seja no domínio político, econômi-
co, lingüístico, editorial ou financeiro, não faz qual-
quer sentido (CHOPIN, 2004, p. 561).

A análise de compêndios para o ensino da língua in-
glesa produzidos durante o período aqui neste traba-
lho nos faz perceber que existia uma continuidade de 
ideias e de padrões de ensino, comprovando não ter 
havido uma ruptura no modo pelo qual o ensino de 
inglês foi tratado em Portugal e suas colônias, após 
o fim do reinado de D. José I. A legislação sobre o 
ensino de línguas no Brasil no início do século XIX e 
as gramáticas da época, encontradas na Biblioteca 
Nacional, comprovam a repercussão das Reformas 
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Pombalinas e reforçam a necessidade de maiores 
aprofundamentos sobre esse objeto de pesquisa.
Ao atribuir toda a responsabilidade do fracasso da 
sociedade portuguesa aos jesuítas, Sebastião José 
de Carvalho e Melo2 retirou da Companhia de Je-
sus e transferiu para o Estado a responsabilidade 
da educação. Desde então, passou a ficar a cargo do 
poder estatal a seleção, contratação e treinamento 
dos professores, que teriam a missão de inculcar nos 
jovens um conjunto de ideias e preceitos que seriam 

2. De acordo com Maxwell (1997), Sebastião José de Carvalho e Melo 
(1699-1782), em decorrência de sua influência em Portugal no século 
XVIII, foi enviado à Inglaterra para assumir a função de embaixador, 
tendo também morado alguns anos em Viena, onde assumiu funções 
diplomáticas. Por conta dos serviços prestados na Europa, Sebastião 
José foi chamado para compor o quadro de ministros de D. José I, 
quando da sua ascensão ao trono. Com o terremoto de Lisboa, em 
1755, o então Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra foi o único a apoiar e ajudar o Rei em um momento em que 
todos fugiram. Incumbido da tarefa de reconstruir a cidade, Pombal 
recebeu plenos poderes no reinado de D. José I, tendo sido nomeado 
Secretário de Estado dos Negócios do Reino, em 1756. Três anos de-
pois, Sebastião José recebeu o título de Conde de Oeiras, em decor-
rência dos seus serviços prestados à coroa portuguesa, recebendo 
nova condecoração em 1769, quando, aos 71 anos, obteve o título de 
Marquês de Pombal. O programa de governo defendido por Pombal 
estava baseado em um modelo político-ideológico que pretendia re-
formar a nação portuguesa nos padrões de uma Europa culta. Para 
justificar o seu antijesuitismo pedagógico, e apoiado pelo círculo de 
intelectuais da época, utilizou amplas reformas políticas e pedagó-
gicas, com o objetivo de recuperar a prosperidade dos reinos portu-
gueses na época dos Descobrimentos.
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repassados para outras gerações. Este processo de 
transmissão e apropriação de conhecimentos foi res-
ponsável pela (re)construção da Identidade Nacional 
do Estado Português e seus domínios.
De acordo com o Alvará de 28 de junho de 1759, os 
jesuítas deveriam ser expulsos por serem considera-
dos culpados pelo retrocesso no ensino e pelo “escu-
ro, e fastidioso Methodo, que introduzirão nas Escolas 
destes Reinos, e seus Dominios”. Nesse documento, 
estão presentes as justificativas para a necessidade 
de expulsão dos padres pertencentes à Companhia 
de Jesus, bem como informações essenciais para a 
criação e nomeação do Diretor dos Estudos e para os 
trabalhos executados pelos professores de Gramáti-
ca Latina, Grego e Retórica.
O texto da Relação Abreviada (MELLO, 1757)3, por 
sua vez, justifica a perseguição de Pombal aos jesuí-
tas, argumentando, para tanto, o descumprimento do 
Tratado de Madri, as guerras guaraníticas e a decisão 
dos jesuítas em utilizar as armas durante a sua luta. 
Essa atitude, segundo Maxwell (1997, p. 73), foi con-
siderada “traiçoeira, aos olhos de Pombal, mostrava 
sinais de conluio dos jesuítas com os ingleses”. Essa 
obra, bem como as demais do seu mandato, foram 

3. Alguns autores, como Newman (2009), afirmam que a Relação Abreviada 
é, na realidade, uma obra anônima, de autoria de difícil identificação, e cre-
ditada ao Marquês de Pombal.
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publicadas em português, italiano, francês, alemão 
e inglês, numa prova irrefutável da preocupação de 
Pombal em difundir suas ideias por toda a Europa.
A Dedução Cronológica (SYLVA, 1767) foi um des-
dobramento da Relação Abreviada (MELLO, 1757), 
utilizando outras justificativas para comprovar a ne-
cessidade da expulsão dos jesuítas, de modo que o 
progresso de Portugal fosse assegurado. Em seus 
três capítulos, encontra-se a demonstração dos es-
tragos causados pelos jesuítas na teologia, na juris-
prudência e na medicina. A ingerência dos jesuítas e 
as catástrofes nacionais produzidas por suas “forças 
malévolas, quase diabólicas” eram as principais jus-
tificativas usadas pelo marquês para a expulsão dos 
padres da Companhia de Jesus.

Antes da chegada dos jesuítas a Portugal, no rei-
nado de D. João III, o país era próspero e saudável; 
depois, a vida nacional decaiu em todos os senti-
dos, perdendo o viço e o orgulho de outrora. Logo, 
a expulsão da Companhia, levada a efeito em 1759, 
revestia-se do empenho patriótico de restaurar o 
desenvolvimento e resgatar a dignidade em Por-
tugal (apud TEIXEIRA, 1999, p. 63).

Percebe-se, com a análise do texto da Dedução Cro-
nológica (SYLVA, 1767), um caso típico de “Invenção 
da tradição”, termo utilizado por Hall (2005) para 
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se referir ao “imaginário nacional” construído pelas 
narrativas criadas por legisladores, escritores e his-
toriadores em busca de explicações para fatos recor-
rentes, exaltação de heróis e identificação de pessoas 
responsáveis pelo fracasso nacional.
Em decorrência do não cumprimento das orientações 
reais, os jesuítas são oficialmente expulsos de Portu-
gal e seus domínios em 3 de setembro de 1759, sen-
do vetada qualquer participação jesuítica no ensino a 
partir de então, bem como, segundo Maxwell (1997), 
qualquer tentativa de comunicação verbal ou escrita 
que envolvesse jesuítas e portugueses. Tal atitude 
gerou protestos e insatisfações por parte do povo, 
principalmente das colônias, uma vez que as escolas 
jesuíticas eram as únicas possibilidades de acesso à 
educação da época, e o acesso a uma educação gra-
tuita e para os pobres poderia estar ameaçada.
Cruz (1971) levanta a hipótese de que os jesuítas co-
meçaram a ter sua permanência ameaçada antes do 
reinado de D. José I. Segundo o autor, o rei D. João 
V, ao demonstrar sua preferência e proteção aos ora-
torianos, abria caminho para que essa congregação 
crescesse e ganhasse o terreno anteriormente exclu-
sivo da Companhia de Jesus. Como exemplo do poder 
conquistados por esses padres, pode-se destacar o 
fato de que, em 1716, os alunos das classes oratoria-
nas passaram a ter livre acesso à Universidade de 
Lisboa. Suspeita-se que, mesmo antes da provisão 
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régia de 1716, a Congregação do Oratório tenha rece-
bido uma substancial ajuda real, no que diz respeito 
ao ensino das Humanidades, uma vez que essas au-
las chegaram a ter mais de duzentos alunos matricu-
lados de todas as classes sociais.
Como pôde ser observado, o ensino jesuítico foi per-
dendo espaço desde o início do século XVIII, chegan-
do a ser considerado muito nocivo por Pombal, pois, 
no Alvaráde 1759, o rei recomendou que fosse apa-
gada “até a memoria das mesmas classes, e Escolas, 
como se nunca houvessem existido nos meus Reinos 
e Domínios, onde tem causado tão enormes lesoens, e 
tão graves escândalos” (PORTUGAL, 1830). A luta do 
Marques de Pombal contra os jesuítas só chega ao fim 
em 1773, quando, sob pressões internacionais, o papa 
Clemente XIV decide extinguir a Companhia de Jesus.
Segundo Juliá (2001), ao final do século XVII, as con-
gregações religiosas também perderam o monopólio 
da educação na França, a partir da criação do “ir-
mão-professor”, pelo inovador Jean Baptiste de La 
Salle, que fundou um instituto de leigos conhecido 
por “Irmãos das Escolas Cristãs”. Esses professores 
não-padres se destinaram ao ensino dos pobres em 
língua vernacular, e não mais em latim, detendo-se 
na trilogia do ler, escrever e contar. 
Nesse contexto, é importante destacar que o proces-
so de formação de um Estado-Nação está relaciona-
do, conforme Renan (2008), à língua falada por um 
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povo, não podendo, contudo, ser esta determinante 
para o processo de formação de uma identidade na-
cional. Apesar de a língua, segundo o autor, convidar 
as pessoas a se reunirem, é a vontade de unificação 
que determina os laços afetivos, uma vez que “uma 
nação é uma alma, um princípio espiritual”, devendo 
contribuir para esse sentimento “a possessão em co-
mum de um rico legado de lembranças [e de esque-
cimentos], o consentimento atual, o desejo de viver 
em conjunto, a vontade de continuar a fazer valer a 
herança que receberam esses indivíduos” (RENAN, 
2008, p. 18). Como notou Fávero (2005, p. 319), nos-
sos primeiros gramáticos enfatizaram a importância 
da língua para o fortalecimento de um sentimento 
de pertença e de uma afirmação nacionalista, como 
pode ser comprovado nas palavras de

Fernão de Oliveira (1540): “melhor é que ensine-
mos a Guiné que sejamos ensinados de Roma .”

João de Barros (1540): “Certo é que não há gló-
ria que se possa comparar a quando os meninos 
etíopes, persianos, índos, d’aquém e d’além Gan-
ge, em suas próprias terras [...] por esta nossa arte 
aprenderem a nossa linguagem, com que possam 
ser doutrinados em os preceitos da nossa fé que 
nela vão escritos”.

E Duarte Nunes do Lião (1606): “Não é falta de 
bondade da língua portuguesa não ser comum a 
tantas gentes da Europa como a castelhana” (FÁ-
VERO, 2005, p. 319).
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Para Anderson (2008), o “surgimento da consciência 
nacional” está relacionado ao fortalecimento das lín-
guas nacionais no século XVI, impulsionado pela per-
da de influência do latim, pela reforma protestante e 
a consequente impressão de Bíblias, bem como pela 
difusão de determinados vernáculos nos sistemas de 
“centralização administrativa”. As línguas impressas, 
dessa forma, “lançaram as bases para a consciência 
nacional [...]. Em primeiro lugar, e acima de tudo, elas 
criaram campos unificados de intercâmbio e comu-
nicação abaixo do latim e acima dos vernáculos fala-
dos” (ANDERSON, 2008. p. 79-80).
Cardoso (2002) avaliou o ineditismo das reformas 
defendidas pelo Marquês de Pombal durante o sécu-
lo XVIII e afirmou que, na França, somente em 1763 
o ensino dependente do Estado passou a ser defen-
dido. A autora, ao comprovar o pioneirismo de Por-
tugal, concluiu que, em outras nações europeias, a 
mesma preocupação foi verificada tardiamente, com 
a instituição de escolas públicas na Prússia em 1763, 
na Saxônia em 1773 e na Áustria somente em 1774.
Independente da forma violenta pela qual o Mar-
quês de Pombal excluiu os jesuítas e apagou todo 
um processo de ensino das línguas até então em 
uso, é preciso considerar a importância das ações 
educativas pombalinas para o fortalecimento da lín-
gua nacional, em um momento em que a ideia de 
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“Gramática Geral” estava em evidência. Segundo 
Auroux (1992), a gramática geral atingiu seu apo-
geu no século XVIII, com a difusão das ideias dos 
enciclopedistas franceses sobre a importância de 
se unificarem as regras gramaticais comuns a todas 
as línguas, reunindo suas categorias identificáveis e, 
consequentemente, semelhantes.
A gramática geral, filosófica, especulativa, universal 
ou racional, como também era conhecida, foi “conce-
bida como uma introdução a diferentes gramáticas 
de línguas”, por isso contém regras similares que po-
dem ser aplicadas a qualquer idioma estudado. Esse 
fato, destacado por Auroux (1992, p. 86, 89), é de 
fundamental importância para a análise dos compên-
dios produzidos em língua inglesa nos séculos XVIII 
e XIX, já que, compartilhando dos ideais da época, 
as disposições gramaticais deveriam ser semelhan-
tes às observadas nas obras destinadas ao ensino 
do português e latim. Segundo o autor, a gramática 
geral teve como “finalidade prático-teórica tomar o 
lugar que vimos ocupar a gramática latina ante as 
línguas do mundo”. Esta característica, contudo, foi 
responsável pela sua decadência no mundo ociden-
tal, uma vez que faltava a esta gramática reconhecer 
e analisar as estruturas morfológicas diferentes das 
categorias latinas e que precisavam, dessa forma, ser 
validadas e estudadas.



24/215 1. O Marquês de Pombal e o desenho de  
um novo projeto pedagógico

As reformas verificadas durante o reinado de D. José 
I, ao retirarem o poder dos jesuítas sobre a educação 
das colônias portuguesas, transferindo-o para o Es-
tado, contemplaram essa espécie de racionalização 
da gramática, como pode ser vista nas várias peças 
legislativas expedidas nessa época. Entre os objetos 
de estudo do século XVIII, destacam-se a Retórica, a 
Oratória, o Grego e o Latim, além das aulas de línguas 
vivas, mais especificamente o Francês e o Inglês. 
Para exemplificar as ações tomadas por Sebastião 
José, e os seus impactos para o ensino de inglês da 
época, analisei cinco compêndios escritos no período 
de 1759 a 1827, na tentativa de encontrar traços ca-
racterísticos que me permitissem entender o modo 
pelo qual o ensino de línguas estrangeiras modernas, 
mais especificamente o de língua inglesa, foi introdu-
zido em Portugal e seus domínios, e de avaliar até que 
ponto as Reformas Pombalinas repercutiram nesse 
tipo de ensino. Investiguei, dessa forma, os seguintes 
compêndios: Grammatica anglo-lusitanica & lusita-
no-anglica (1759), de J. Castro; Gramatica Ingleza 
Ordenada em Português (1761), de Carlos Bernardo 
da Silva Teles de Menezes; Nova grammatica Ingle-
za e Portugueza dedicada à felicidade e augmento 
da Nação Portugueza (1812), de Manuel de Freitas 
Brazileiro; Compendio da Grammatica Ingleza e 
Portugueza para uso da mocidade adiantada nas 
primeiras letras (1820), de Manuel José de Freitas e 
Arte Ingleza (1827), de Guilherme Paulo Tillbury.
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A escolha das obras acima relacionadas foi baseada 
no estudo realizado por Oliveira (2006), o qual fez 
um levantamento dos compêndios de língua ingle-
sa disponíveis no Brasil de 1809 até 1890. De pos-
se dessas informações, fiz um árduo levantamento 
dos títulos que foram produzidos neste recorte e, de-
pois de rigorosa seleção, analisei esses compêndios 
na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, trabalho 
para o qual foi de grande valia o apoio financeiro do 
CNPq para a pesquisa A Escola, o Estado e a Nação: 
para uma história do ensino das línguas no Brasil 
(1757-1827). Trata-se de um trabalho de pesquisa 
ainda inédito, uma vez que apenas Oliveira (2006) e 
Torre (1985) fizeram algum tipo de análise, embora 
ainda preliminar, de tais compêndios. Oliveira (2006) 
se deteve na análise dos prefácios e notas ao leitor, 
enquanto que Torre (1985) analisou com detalhes so-
mente a obra de Castro (1759).
Para a análise dos compêndios aqui selecionados, 
alguns fatores foram levados em consideração, tais 
como o modo pelo qual as gramáticas estão dividi-
das; as estruturas gráficas encontradas; suas partes 
constituintes; sua relação com o latim; os modelos 
e exemplos utilizados e os conteúdos ideológicos 
transmitidos. Utilizei, para tanto, não só o conteúdo 
gramatical e de textos empregados, mas, também e, 
principalmente, os protocolos de leitura encontrados 
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em prefácios, notas de rodapé, advertências, erra-
tas, dedicatórias, prólogos e notas ao leitor. Segun-
do Chartier (2001), a presença desses protocolos é 
inegável e os vestígios dessas marcações de orienta-
ção da leitura são diversos, devendo o analista estar 
atento às sinalizações dos tipógrafos e/ou editores 
na chamada “história do ler”, uma vez que

os atos de leitura que dão aos textos significações 
plurais e móveis situam-se no encontro de manei-
ras de ler, coletivas ou individuais, herdadas ou 
inovadoras, íntimas ou públicas e de protocolos 
de leitura depositados no objeto lido, não somente 
pelo autor que indica a justa compreensão de seu 
texto, mas também pelo impressor que compõe as 
formas tipográficas, seja com um objetivo explíci-
to, seja inconscientemente, em conformidade com 
os hábitos de seu tempo (CHARTIER, 2001, p. 78).

Belo (2008, p. 62), ao analisar os fatores relaciona-
dos a protocolos e práticas de leitura, afirma não ser 
uma atitude neutra a transformação do texto pelos 
impressores e editores, justamente pelos “recursos 
expressivos” colocados no texto, na tentativa de nor-
tear leituras a serem feitas. Desse modo, nem mes-
mo o formato do livro, a diagramação, a disposição 
do texto, das fontes e a cor da tinta são ocasionais: 
“A todos esses elementos o leitor atribui significados, 
constituindo a sua seleção um trabalho criativo fei-
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to pelo editor [...]. Interpretar essa linguagem é con-
tribuir indiretamente para a compreensão do modo 
como, em diferentes épocas, os livros foram lidos”.
Ao analisarmos os prefácios e as notas ao leitor 
das gramáticas inglesas aqui analisadas, perce-
bemos a riqueza de informações e a tentativa de 
consolidar um discurso sociopolítico da época. Nos 
textos aqui analisados do período pombalino, são 
encontrados vestígios comprobatórios da tentativa 
do Marquês de Pombal em fortalecer a imagem da 
língua nacional, elevando-a à condição de língua 
nobre. Analisando tais dispositivos, da mesma for-
ma, percebemos as finalidades não só pedagógi-
cas, mas também político-culturais do ensino de 
língua inglesa dos séculos XVIII e XIX.
Ivan Teixeira (1999), ao discorrer sobre a poesia neo-
clássica do século XVIII, reforça a importância de se 
estudar os prefácios e as didascálias de tais obras, 
com o claro propósito de auxiliar o entendimento dos 
motivos que fizeram com que os autores manifestas-
sem as suas opiniões através dos impressos. Tão for-
tes são esses protocolos, que o autor defende a sua 
inclusão como um novo gênero a ser estudado e ana-
lisado, colocando a “dedicatória como espécie literária 
no Setecentos, cujo âmbito de classificação é o gênero 
epidítico ou demonstrativo” (TEIXEIRA, 1999, p. 84).
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Diante da importância das informações contidas 
nesses protocolos, este livro dedicou atenção es-
pecial às informações repassadas pelos autores, na 
tentativa de reconstituir os anseios de uma época, 
bem como os motivos que impulsionaram o estudo 
do Inglês como língua moderna em Portugal e, mais 
especificamente, no Brasil.

1.2 A figura do Marquês de Pombal 

Para entender a institucionalização do ensino de lín-
guas no Brasil, é preciso investigar o modo pelo qual 
o latim perdeu forças e status de língua oficial e o 
vernáculo assumiu papel de destaque na educação 
da colônia, devendo, para tanto, ser analisada a for-
ma utilizada pela corte portuguesa para tratar das 
línguas latina e vernacular ao longo do tempo.
Até a primeira metade do século XVI, a educação de 
meninos e meninas, em Portugal, estava nas mãos de 
leigos e pessoas totalmente desqualificadas, sem ne-
nhum preparo para a função, conforme atesta João 
de Barros (1496-1570) em seu Diálogo em louvor 
da Nossa Linguagem: “Qualquer idiota e não apro-
vado em bom viver poer escola de ensinar meninos. 
E um sapateiro, que é o mais baixo ofício dos mecâ-
nicos não Poe tenda sem ser examinado” (apud HUE, 
2007, p. 55). Tal situação começou a ser modificada 
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com a expansão ultramarina e o avanço dos territó-
rios portugueses para além-mar. A educação das co-
lônias conquistadas passou para a responsabilidade 
da Companhia de Jesus, que, desde 1540, durante 
o reinado de D. João III, estabeleceu-se na América 
portuguesa. Em seu projeto de ensino, os padres je-
suítas sistematizaram a atividade docente da época, 
utilizando, para tanto, o Ratio Studiorum, caracte-
rizado, segundo Correr (2006), pela valorização do 
humanismo renascentista no curso de Humanidades 
e o aristotelismo de Santo Tomás de Aquino (1225-
1274) no ensino de Filosofia e Teologia.
Com a edição final datada de 1599, o Ratio Studiorum 
serviu de normatização dos colégios até a supressão 
da Companhia de Jesus, em 1773. O Plano era formado 
por um conjunto de regulamentações a serem segui-
das por todos aqueles relacionados às atividades edu-
cativas, referindo-se às normatizações dos provinciais, 
reitores, prefeitos de estudos, professores e alunos. A 
concepção pedagógica contida neste manual se carac-
terizou pela apresentação de uma “visão essencialista 
de homem, isto é, o homem é concebido como 
constituído por uma essência universal e imutável. À 
educação cumpre moldar a existência particular e real 
de cada educando à essência universal e ideal que o 
define enquanto ser humano”, uma vez que, por ter 
sido moldado à semelhança de Deus, o homem tem 
uma essência divina (SAVIANE, 2005, p. 6).
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No documento do Ratio, de acordo com Julia (2001), 
foi delineado um programa de lições e exercícios gra-
duados, que, partindo-se do curso de teologia, con-
templava o ensino da infima grammatica, ou seja, 
explicações gramaticais minuciosas. Todos os papéis 
desempenhados pelas pessoas que, direta ou indi-
retamente, estão envolvidas no processo educativo 
são apresentados, incluindo o detalhamento de toda 
a hierarquia de funções e de poderes da escola.

1.2.1 O Marquês de Pombal: um déspota 
esclarecido

Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), 
nascido em Lisboa, esteve, desde cedo, envolvido 
em assuntos da corte portuguesa, tendo sido envia-
do à Áustria, mais especificamente Viena, em 1745, 
a serviço de Portugal. Em função do bom desempe-
nho e das amizades conquistadas, Sebastião José 
é convidado, em 1750, para o ministério do então 
empossado rei D. José I.
Para Falcon (1993, p. 132), o despotismo esclarecido 
deve ser analisado em seu verdadeiro contexto, ou 
seja, o da ideologia ilustrada e da sua consequente 
prática reformista. “Nela, o Estado e os governos são 
entendidos como simples meios de se alcançar os 
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fins propostos, entre os quais avulta a felicidade ou 
utilidade para o maior número de pessoas”. Maxwell 
(1997, p. 1) afirma que não há como dissociar a ima-
gem de Portugal do século XVIII da figura do Mar-
quês de Pombal, uma vez que, para muitos, foi ele, e 
não o rei D. José I, quem governou o país. Sebastião 
José foi “uma grande figura do despotismo esclareci-
do, comparável a Catarina II da Rússia, a Frederico II 
da Prússia e a José II da monarquia austríaca”.
Uma comprovação do despotismo de Pombal pode 
ser obtida ao se analisar o conjunto de suas ações, 
com a clara intenção de promoção do Estado através 
da política propagandística utilizada, com o objetivo 
de reforçar as ideias difundidas e os feitos alcança-
dos. Como exemplo dessas ações, destaca-se o texto 
de propaganda conhecido como Dedução Cronológi-
ca e analítica (1767-8), que tem Pombal como um dos 
responsáveis pela sua formulação. Esse texto procura 
justificar o caos em Portugal, associando-o como sen-
do um efeito dos desmandos dos jesuítas. Diante do 
exposto, não se pode colocar apenas D. José I como 
único déspota dessa fase da história de Portugal.
Durante o período em que esteve no poder, Pombal 
esteve diretamente relacionado às ações verificadas 
em Portugal e suas terras além-mar. As experiências 
que teve quando, a serviço de seu país, esteve em di-
versas localidades da Europa, especialmente em Vie-
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na, puderam ser visíveis durante o tempo que esteve 
em poder, conforme comprovado ao se verificar que os 
conceitos educativos empregados nas reformas desse 
período tiveram influência direta dos estrangeirados 
com quem entrou em contato. Suas ordens foram in-
questionáveis e as punições para quem não o seguia 
severas: “Com sua vontade poderosa e sua crueldade, 
Pombal foi capaz de mobilizar [...] escassos recursos 
humanos e logrou pôr em prática uma série de medi-
das extraordinárias” (MAXWELL, 1997, p. 116).
Sua influência pode ser melhor verificada após o ter-
remoto de novembro de 1755, em Lisboa, seguido de 
um incêndio, que teve a duração de seis dias. O então 
ministro de Portugal conseguiu grande visibilidade 
no reinado de D. José I, por ter sido o único dos mi-
nistros de Estado, segundo Teixeira (1999), a ampa-
rar e ajudar o rei na reconstrução da cidade, proces-
so este que durou cerca de 5 anos e que foi utilizado 
por Pombal, durante todo o seu governo, como um 
dos grandes motivos de propaganda dos seus feitos.
Entre suas principais ações, pode-se destacar a cria-
ção das grandes companhias de comércio, através 
das quais eram concedidos monopólios comerciais, 
privilegiando a alta burguesia portuguesa. Em con-
sequência de seus atos administrativos, Sebastião 
criou escolas para comerciantes: “o comércio pas-
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sou a ser considerado profissão nobre, e a burguesia 
atingiu benefícios antes reservados às elites de san-
gue” (TEIXEIRA, 1999, p. 39). Essa preocupação com 
o comércio também foi observada no século seguin-
te, segundo Oliveira (2006), quando da preocupação 
de D. João VI em reestruturar o Brasil, com a criação 
de Aulas de Fortificações e de Comércio.
Em 1759, o rei concedeu a Sebastião José o título de 
Conde de Oeiras, pelos serviços prestados durante o 
processo de investigação e julgamento dos supostos 
culpados da tentativa de assassinato de D. José I, em 
1758. Pombal se utilizou do processo contra os Tá-
voras para “dar uma lição a todos os demais nobres 
e fidalgos que se atrevessem a cruzar os seus cami-
nhos”. O nome Távora foi proibido em todo o reino, os 
brasões foram destruídos e o local da execução dos 
membros da família foi salgado para que nenhuma 
plantação ali crescesse (NORTON, 2008, p. 8).
Nova condecoração foi alcançada em 1769, quando 
Sebastião tinha 71 anos, através da obtenção do tí-
tulo de Marquês de Pombal. Segundo Maxwell (1997, 
p. 2), “essa condição nobre não foi recebida como 
herança, mas obtida como recompensa por serviços 
prestados ao monarca e ao Estado português”, uma 
vez que todos os títulos conseguidos por Sebastião 
foram obtidos por merecimento.
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As reformas pombalinas da instrução pública reper-
cutem o momento pelo qual a “Europa polida” passava 
e Portugal precisava se adequar: o da ênfase na edu-
cação. Essa política educacional defendida pelo gabi-
nete de D. José I é, em última análise, um dos aspectos 
do Iluminismo português, uma vez que este pode ser 
classificado, segundo o prof. Cabral de Moncada, como

essencialmente Reformismo e Pedagogismo. O 
seu espírito era, não revolucionário, nem anti-
-histórico, nem irreligioso como o francês; mas 
essencialmente progressista, reformista, nacio-
nalista e humanista. Era o iluminismo italiano: 
um iluminismo essencialmente cristão e católico 
(apud CARVALHO, 1978, p. 26).

Com o afloramento dos ideais iluministas, no século 
XVIII, era notória a necessidade do Estado em centra-
lizar seu poder e diminuir a influência da Igreja sobre 
a sociedade da época. D. José I, considerado como 
déspota esclarecido, defendia um iluminismo diferen-
te dos padrões franceses, ao reforçar a importância 
da religião e a sua submissão ao poder do Estado. 
Para Schwarcz (2002, p. 83), o iluminismo pombalino, 
“aplicado à educação não implicou o final da Inquisi-
ção e a entrada de novas ideias não levou ao final da 
censura e do cerceamento das práticas individuais”.
O Marquês de Pombal foi, por diversas vezes, acusa-
do de ser herege e de ir de encontro aos preceitos da 
Igreja, mas, conforme atestado na Dedução Cronoló-
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gica (1767-8), as reformas delineadas pelo Marquês 
consistiam, na realidade, em uma “tentativa de con-
duzir, numa harmonia de interesses, conjuntamente, 
a República e a Igreja pelo caminho do progresso, 
material e espiritual, da nação lusitana” (CARVALHO, 
1978, p. 49, grifo do autor). Seu projeto se constituiu, 
na realidade, em uma ação que visava a secularização 
das escolas e a retomada do crescimento português, 
estagnado, segundo Sebastião José, devido às inge-
rências da Companhia de Jesus. A preocupação com a 
educação é o ponto central da política pombalina, po-
dendo-se até mesmo atribuí-la a um “valor quase má-
gico”, o que faz com que haja a necessidade de criar 
escolas e estruturá-las, de modo que um ensino sob a 
égide do Estado pudesse ser estabelecido (FALCON, 
1993, p. 113). A fé na educação, dessa forma, era um 
pressuposto norteador, não só das reformas pombali-
nas da instrução pública, mas, principalmente, do Ilu-
minismo, uma vez que, para os pensadores da época,

A educação é o valor instrumental supremo; 
panacéia só ela capaz de abrir caminho à elevação 
da plebe, essa plebe que representa afinal a 
negação do espírito ilustrado, mas ao mesmo 
tempo a perspectiva de superação dessa mesma 
negação. [...] A Ilustração aparece-nos assim, 
claramente, como uma ideologia na qual se afirmam 
as principais categorias da sensibilidade intelectual 
do século XVIII: cultura, civilização, progresso, edu-
cação da humanidade (FALCON, 1993, p. 98-100).



36/215 1. O Marquês de Pombal e o desenho de  
um novo projeto pedagógico

A passagem pela Inglaterra e Áustria fez com que, 
segundo Teixeira (1999), Sebastião José entrasse em 
contato com as ideias iluministas da Europa e os con-
ceitos que valorizavam a constante busca pela verda-
deira “felicidade” da nação, conseguida, por exemplo, 
por intermédio da política, das artes e da educação. 
Assumindo uma postura de “déspota esclarecido”, o 
marquês, através de sua política linguística e educa-
cional, modernizou o Estado português, na medida 
em que fortaleceu a língua nacional e consolidou ba-
ses conceituais mais práticas para o ensino.
Os ilustrados, como eram conhecidos todos aqueles 
que incorporaram as ideias iluministas, reconheciam 
a necessidade de se valorizar as línguas clássicas 
para a formação “do espírito humano; todavia dedi-
caram uma atenção muito intensa às línguas vivas e 
a um amplo emprego delas na educação da juventu-
de, precisamente com o fim de fazê-lo totalmente útil 
para os fins de formação”. Com a colocação do la-
tim como fonte de exercício mental e não mais como 
base de todo o conhecimento, as línguas nacionais 
passaram a ter um status de necessárias, principal-
mente para que a expressão no vernáculo pudesse 
ser assegurada (FALCON, 1993, p. 117).
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Pombal sempre foi considerado um homem culto, 
de grandes ideias e de importância política incom-
parável no reino português. Reis Lobato, na nota in-
trodutória de sua Arte da Grammatica da Lingua 
Portugueza, reconhece a notoriedade de Sebastião 
José, ainda no século XVIII, ao afirmar ser de conhe-
cimento de todos a sua “mais perfeita sciencia dos 
princípios da língua Portugueza, pelo fallar com toda 
a pureza, e propriedade de termos, como testificão os 
doutissimos escritos, com que V. EXCELLENCIA tem 
illustrado a republica de letras” (LOBATO, 1771, p. vii).
O conhecimento das Letras que possuía e a compro-
vada preocupação com o fortalecimento da língua na-
cional fizeram com que Pombal se preocupasse com 
a estruturação da educação em Portugal e suas colô-
nias. Dessa forma, de acordo com o Alvará de 1759, 
ficou determinado que o ensino de línguas, fossem 
elas materna ou estrangeiras, deveria estar sob a 
responsabilidade dos professores régios, utilizando-
se, para tanto, gramáticas indicadas pela Real Mesa 
Censória. Os ditos professores seriam, dessa forma, 
obrigados a produzir gramáticas concisas e claras, 
sem explicações e aprofundamentos desnecessários.
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1.2.2 O Mecenato Pombalino

Em decorrência da valorização acentuada que Pom-
bal dava ao ensino e à cultura, percebe-se uma preo-
cupação com a propagação dos seus ideais através 
de dedicatórias feitas por escritores portugueses e 
brasileiros, que exaltavam seus grandes feitos, seus 
atos administrativos e a ascensão de Portugal.
Uma das dedicatórias mais exaltadas à Sebastião 
José de Carvalho e Melo foi feita por Francisco José 
Freire (1719-1773), na tradução da Arte Poética de 
Horácio Flaco, em 1758, ao comparar Sebastião José 
ao próprio Horácio, ou até mesmo a Deus, de modo 
que esta pode ser considerada como a obra iniciado-
ra do “mecenato pombalino” (TEIXEIRA, 1999).
Uma outra dedicatória de grande valor para a exal-
tação de Pombal é verificada na tradução, feita por 
Custódio José de Oliveira, do livro grego Tratado 
Sublime, publicado em 1771, e que exalta os feitos 
de Sebastião José, afirmando dever ele “alumiar os 
Escritores Portugueses, indignos, por certo de se-
rem tiranizados com as trevas da ignorância” (apud 
TEIXEIRA, 1999, p. 92).
A Arte Poética apresenta o Marquês de Pombal como 
tema central, principalmente na dedicatória, na qual 
são listadas as principais características do ministro: 
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“perseverança no trabalho, dedicação ao bem-estar 
do povo, ânimo ao mesmo tempo severo e doce, es-
tabelecimento de um sólido comércio em Portugal, 
instalação da indústria manufatureira, criação de leis 
justas, reconstrução de Lisboa e defesa da vida do 
rei” (apud TEIXEIRA, 1999, p. 71). Algum tempo após 
a publicação dessa obra, em 1759, Sebastião José 
foi nomeado Conde de Oeiras, conforme já mencio-
nado, o que levou à intensificação de um verdadeiro 
projeto de propaganda dos seus feitos culturais.
Ainda conforme Teixeira (1999), quase todos os poe-
tas luso-brasileiros do século XVIII participaram 
dessa atitude propagandística, e autores como José 
Basílio da Gama (1740-1795), Manoel Inácio da Silva 
Alvarenga (1749-1814) e Francisco de Melo Franco 
(1757-1823) estavam constantemente referendando 
os grandes feitos de Pombal. A tradição da historio-
grafia da Literatura Brasileira dificilmente reconhece 
o mecenato pombalino, analisando as obras compos-
tas nesse período como sendo tipicamente naciona-
listas e contemplativas do que se convencionou cha-
mar de “indianismo”.
Basílio da Gama é considerado o grande poeta pom-
balino, tendo sido responsável pela introdução de 
mais dois poetas brasileiros, Manoel Inácio da Silva 
Alvarenga e Inácio José de Alvarenga Peixoto (1744-
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1793). Também podem ser incluídos nessa relação 
nomes como os de Claudio Manoel da Costa (1729-
1789) e Tomaz Antonio Gonzaga (1744-1810), carac-
terizados por “não só confirmar as idéias regalistas 
de Pombal, mas também por interpretar o ministro 
como modelo de virtude civil e de ação política” (TEI-
XEIRA, 1999, p. 51)4.
De acordo com Montalbo (1966), Basílio da Gama 
foi um noviço da Companhia de Jesus que, em plena 
perseguição pombalina, abandonou a ordem inacia-
na, foi à Roma tentar nova admissão na Companhia, 
voltou sem sucesso ao Brasil, onde foi preso e reme-
tido à Lisboa, para ser, logo após, exilado. É, contudo, 
liberado da penalidade em decorrência de um epi-
talâmio que fez à filha de Pombal, em 1769, em ho-
menagem ao casamento da moça. Louvava Pombal e 
atacava os jesuítas. Ao invés do exílio, obteve a glória 
e proteção do Marquês, conseguindo, nesse mesmo 
ano, publicar O Uruguay, texto de conotação antije-
suítica e “inspiração pombalina”.
O Uruguay (1769), de Basílio da Gama, abordou os 
efeitos da política do ministro de D. José I na Amé-
rica. O canto quinto enaltece os feitos da obra pom-
balina, como pode ser percebido, por exemplo, nos 

4. Mesmo após a queda de Pombal, ocorrida em 1777, com a morte de D. 
José I, Basílio da Gama continuou fiel a Sebastião José, dedicando dois so-
netos em sua homenagem
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seguintes versos: “Paz, Justiça, Abundância e firme 
peito, / Isto nos basta a nós e ao nosso mundo. / […] / 
Mostra-lhe mais Lisboa rica e vasta, / E o Comércio, 
e em lugar remoto e escuro, Chorando a Hipocrisia. 
Isto lhe basta” (TEIXEIRA, 1999, p. 75). É impossível 
qualificar O Uruguay como poema indianista, como 
muitos críticos literários o fazem, desmerecendo a 
sua ligação com o pombalismo e excluindo-o como 
parte de um discurso histórico complexo.
O Desertor (1774), de Silva Alvarenga, é considerado 
o segundo melhor texto da “celebração pombalina”, 
destacando o triunfo da entrada de Pombal 
na Universidade de Coimbra. Conforme edição 
atualizada, percebe-se a exaltação de Alvarenga 
diante dos feitos de Pombal e sua inestimada 
contribuição para o desenvolvimento de Portugal: 
“Prêmio de seus trabalhos: as Ciências / [...] / E a 
Verdade entre júbilos, o aclama / Restaurador de seu 
Império antigo” (apud TEIXEIRA, 1999, p. 53).
Toda a coroação de Pombal se torna evidente na 
inauguração da estátua equestre de D. José I, no dia 
6 de junho de 1775. O busto do Marques de Pombal 
foi afixado na base da estátua, firmando a ideia de 
que o ministro deveria ser considerado como a base 
de todo o império português. “Quando a estátua foi 
descoberta em cerimônia cuidadosamente prepara-
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da por Pombal, todos puderam ver o cavalo do rei 
esmagando com as patas um ninho de víboras. Não 
haveria contemplações para os seus inimigos (NOR-
TON, 2008, p. 70). Segundo Maxwell (1997), esta es-
cultura tinha um grande valor para Pombal, muito 
mais acentuado do que para o próprio rei. Essa festa 
de inauguração durou três dias, e contou com carros 
alegóricos, músicas, fogos, iluminação e comida. D. 
José I, no entanto, não demonstrou muito interesse 
por essa celebração e assistiu a tudo mantendo cer-
ta distância. Norton (2008) associa essa ausência à 
precária saúde do monarca, uma vez que o rei estava 
muito debilitado, obeso e detentor de doenças car-
díacas e circulatórias. Muitos membros da corte, em 
solidariedade à reclusão real, também não compare-
ceram à cerimônia.

1.3 Um novo projeto pedagógico

Durante o reinado de D. José I, Sebastião José de 
Carvalho e Melo tornou-se a figura mais represen-
tativa do projeto de reestruturação da educação em 
Portugal e suas colônias. Seus métodos ficaram co-
nhecidos como “Reformas Pombalinas”, lançadas 
com a clara intenção de melhorar as condições eco-
nômicas do reino português, bem como possibilitar 
melhores condições de competitividade com as na-
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ções estrangeiras. O seu planejamento, de propor-
ções grandiosas, incluía a criação das aulas régias 
de Latim, Grego, Hebraico e Retórica, dos cursos mi-
litares, das aulas de comércio e do Colégio dos No-
bres, de modo a preparar terreno para o maior de 
todos os objetivos, a reestruturação da Universidade 
de Coimbra, que veio a ocorrer em 1772.
O projeto pedagógico de Pombal, ministro de D. José 
I, está inserido nos ideais iluministas do século XVIII, 
pois, segundo o Alvará de 28 de junho de 1759, “da 
cultura das Sciencias depende a felicidade das Mo-
narquias”, mas a sua conservação se daria por meio 
da Religião, o que vem a comprovar o interesse de 
Pombal em desenvolver o Estado sem desvinculá-lo 
da religiosidade. Falcon (1993, p. 97) se refere à Ilus-
tração como sendo um momento ímpar, respaldado 
nas preocupações com a vida e com a fé na razão. 
Trata-se, na realidade, de “todo um movimento in-
telectual, que vai da superstição à ‘religião racional’, 
centrado no nascimento de uma moral laica e onde a 
liberdade constitui ao mesmo tempo um direito e um 
compromisso de luta”.
É possível afirmar, dessa forma, que o projeto pom-
balino se caracteriza por suas qualidades absolutis-
tas, ao reivindicar para o Estado a educação, tarefa 
atribuída, até então, ao poder eclesiástico; e iluminis-
tas, por representar o pensamento moderno, respal-
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dado em “valores e ideais do passado e da tradição 
vigente” (CARVALHO, 1978, p. 190). Com essa refor-
ma, segundo Andrade (1978, p. 190),

de um momento para o outro pretendia-se instau-
rar o ensino oficial, sob a égide do Estado, que pas-
saria a constituir a única autoridade competente, 
se não para fiscalizar todo o ensino, mesmo o dos 
Conventos, pelo menos para imprimir a orientação 
desejada nesses mesmos estudos e, sobretudo, 
nas escolas oficiais, em que só lecionariam Pro-
fessores habilitados com o exame sancionado pelo 
Soberano (ANDRADE, 1978, p. 36).

Carvalho (1978) e Cardoso (2002) destacam o pionei-
rismo de Portugal na administração pública da edu-
cação, citando a questão econômica como uma das 
causas para essa preocupação, uma vez que Sebas-
tião José tinha claros interesses em colocar Portugal 
em situação econômica de destaque. A antecipação 
de Portugal na instauração desse novo sistema de 
ensino patrocinado pelo Estado, desse modo, 

não só demonstra o conhecimento que os membros 
do governo, liderados por Pombal, tinham acerca 
dos debates travados sobre o tema naquele contex-
to europeu, como anteciparam-se na aplicação prá-
tica de um modelo, que mesmo sendo excludente 
socialmente, inseria-se claramente nos parâmetros 
de uma proposta liberal (CARDOSO, 2002, p. 103).
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A reformulação pedagógica do ensino, que passava 
a ficar sob a responsabilidade do Estado, pode ser 
ilustrada por questões pedagógicas, respaldadas nos 
conceitos defendidos por Amaro de Roboredo (1616), 
na sua obra Methodo grammatical para todas as lin-
guas, e reiteradas por Verney (1746), no seu Verdadei-
ro Método de Estudar. Para esses autores, todas as 
línguas possuem a mesma estrutura e, portanto, de-
vem ser estudadas através de suas similitudes, já que, 
conhecendo-se as normas gramaticais de um deter-
minado idioma, seria possível analisar as estruturas 
das demais línguas. Seguindo-se esses preceitos, as 
gramáticas deveriam conter regras simplificadas, de 
modo que o estudo gramatical fosse facilitado.
A simplificação de regras gramaticais, aqui referidas, 
estavam, segundo Verney, contidas nas orientações 
das gramáticas latinas de Escalígero (1484-1558), 
Scioppio (1576- 1649), Vóssio (1577-1649) e Francis-
co Sanches (1523-1601), e possuíam uma conotação 
pedagógica, na medida em que se relacionavam ao 
modo pelo qual essas regras seriam repassadas aos 
discípulos: com suavidade e brandura e sempre na lín-
gua portuguesa. As observações de sintaxe contidas 
na introdução de sua Grammatica latina (1790) guia-
ram os oratorianos na concepção do Novo Methodo 
de estudos, considerando-se que defendiam que to-
das as línguas poderiam ser reduzidas às regras ge-
rais e essenciais do latim (VERNEY, 1949, p. 158-164).
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A suavidade nos processos de ensino e aprendizagem 
proposta pelo “Novo Método”, por sua vez, deveria 
ser agradável aos estudantes, uma vez que as prá-
ticas utilizadas variavam, a depender da idade e do 
progresso nos estudos de cada classe, em substitui-
ção aos exercícios do sacrifício e mortificação do cor-
po preconizados pelos jesuítas (VERDELHO, 1982, p. 
17). A Lei do Diretório de 1757, por exemplo, ao orien-
tar os Diretores sobre os castigos a serem aplicados, 
solicitou que houvesse um maior cuidado com as pe-
nas, de modo que “nos castigos das referidas culpas 
se pratique toda aquella suavidade, e brandura, que 
as mesmas Leis permittirem, para que o horror do 
castigo os não obrigue a desamparar as suas Povoa-
ções, tornando para os escandalosos erros da Gen-
tilidade” (PORTUGAL, 1830, p. 508). Essa tendência 
pedagógica foi também verificada por Franco (2006, 
p. 6532), ao relatar que

Como nova performance pedagógica global, [Ver-
ney] sugere que seja ministrado aos alunos um en-
sino faseado, adequado às diferentes faixas etárias, 
aligeirando os conteúdos mais maçudos e densos 
que fazem com que muitos ganhem aversão à esco-
la e percam o gosto de aprender. Para superar este 
sistema de ensino rígido, pesado, triste e punitivo do 
ensino escolástico, advoga o recurso a uma meto-
dologia de ensino atraente, capaz de recorrer a mé-
todos lúdicos e divertidos que façam os educandos 
ganhar gosto pela aprendizagem. Para uma infusão 
de uma ainda maior motivação e confiança nos alu-
nos sugere a abolição dos castigos mais severos.
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De acordo com Carvalho (1978), Maxwell (1997) e Tei-
xeira (1999), as reformas de Pombal tiveram como 
antecedentes históricos e culturais o reinado de D. 
João V e, como peças fundamentais, os alvarás ré-
gios, a Relação Abreviada (1757), a Dedução Crono-
lógica (1767-8) e o Compêndio Histórico do Estudo 
da Universidade de Coimbra (1772), todos com a 
clara intenção de apontar os jesuítas como os res-
ponsáveis por todo o atraso cultural verificado até 
o século XVIII, sendo, inclusive, considerados como 
empecilhos às ideias de avanço que as reformas do 
Marques de Pombal traziam5.

5. Com o reinado de D. João V, segundo Teixeira (1999), teve início a renova-
ção do pensamento em Portugal, com destaque para o surgimento de acade-
mias, laboratórios e traduções. Nessa época, vale destacar a publicação de 
duas obras importantes para a difusão do ideário da governação pombalina: 
o Verdadeiro Método de Estudar (1746), de Luís Antônio Verney (1713-1792), 
e a Arte Poética ou Regras da Verdadeira Poesia (1748), de Francisco José 
Freire (1719-1773). Verney foi o mais ativo estrangeirado português, como 
eram conhecidos os escritores portugueses que haviam morado por algum 
tempo na Europa. O Verdadeiro Método de Estudar, publicado em 1746 e 
reeditado em 1747, é composto de dezesseis cartas destinadas a um dou-
tor de Coimbra, nas quais o autor, com o pseudônimo de Barbadinho da 
Congregação de Itália, apresentou orientações pedagógicas avançadas para 
época, como, por exemplo, a defesa do acesso da mulher à Educação. Con-
vém observar que, todas as vezes em que for associada, nesse trabalho, a 
autoria das reformas pombalinas da instrução pública à figura do Marquês 
de Pombal e/ou D. José I, subentende-se que estamos nos referindo a todo o 
conjunto de autores, pensadores e assessores que subsidiaram as referidas 
reformas, fornecendo informações valiosas para a consolidação dos princí-
pios linguísticos e pedagógicos que foram idealizados e implementados.
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Desde os primeiros anos do século XVI, os índios pas-
saram por situações diversas, tendo sido considerados 
como escravos ou homens livres em diversas etapas 
da historiografia brasileira. Em 28 de abril de 1688, de 
acordo com Lopes (2005), D. João III assinara um Al-
vará que liberava a escravidão indígena, proibida em 
1680, através da Lei de Liberdade dos Índios do Ma-
ranhão. Apenas os Índios catequizados não poderiam 
ser presos em cativeiros, estando, dessa forma, sob a 
proteção dos jesuítas. Com o Regimento das Missões, 
os indígenas aldeados passavam a receber proteção 
dos missionários, ao mesmo tempo em que as rela-
ções entre índios e colonos passavam a ser assegura-
das até a Lei do Diretório, promulgada em 1757.
O Regimento das Missões do Estado do Maranhão e 
Grão-Pará, datado de 1686, determinava que os reli-
giosos da Companhia de Jesus detivessem o controle 
espiritual, político e administrativo dos aldeamentos, 
o que desagradava enormemente os colonos e a Co-
roa Portuguesa, já que, em resposta a esse regimen-
to, Mendonça Furtado criou, em 1755, a Companhia 
de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, e transfor-
mou as missões em vilas e os índios em súditos reais. 
Essas medidas, evidentemente, não agradaram aos 
jesuítas. Os padres, em cartas dirigidas ao governa-
dor, argumentavam merecer uma diferenciação de 
tratamento, por estarem submetidos diretamente ao 
papado, e não à Coroa (CARDOSO, 2002).
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A Companhia de Jesus, fundada em 1534 por Inácio 
de Loyola (1491-1556), durante o reinado do Papa 
Paulo III (1468-1549), teve como objetivo ser uma 
instituição de propagação de fé e evangelização, ne-
cessária para combater a expansão do Protestantis-
mo, uma vez que, com a Reforma Protestante, a Igre-
ja Católica começou a perder muitos adeptos.
Por não ter rompido com a Igreja católica, nem 
mesmo durante a propagação dos ideais iluminis-
tas em seu território, Portugal ficou caracterizado 
como sendo um dos países mais católicos da Euro-
pa, e, como tal, necessário para a manutenção da 
fé católica. Baseado nesse sentimento de unidade 
religiosa, o Pe. Antônio Vieira (1608-1697) chegou 
a afirmar que “o português tem obrigação de ser 
católico e de ser apostólico. Os outros cristãos têm 
obrigação de crer a fé; o português tem a obrigação 
de a crer e mais, de a propagar” (LEITE apud CA-
LAINHO, 2005, p. 64). Essa era a principal justifica-
tiva dos inacianos para atestar a nobreza das suas 
ações educativas e missionárias.
Tomé de Souza (1503-1579), primeiro Governador-
-Geral do Brasil, ao chegar no território brasileiro, em 
1549, trouxe alguns inacianos, liderados pelo padre 
Manuel da Nóbrega (1517-1570). Esse Provincial or-
ganizou os primeiros aldeamentos utilizados para a 
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conversão dos indígenas, e fundou, em 1553, o Colé-
gio da Bahia, considerado como o primeiro estabele-
cimento de ensino do Brasil (CALAINHO, 2005).
A preocupação com a educação, no entanto, não es-
teve vinculada a questões nacionais, uma vez que não 
houve a preocupação em buscar o fortalecimento da 
língua portuguesa e, muito menos, em assegurar que 
os índios pudessem falar a língua dos seus conquis-
tadores. Era uma das regras da Companhia de Jesus 
que os povos pudessem aprender em sua própria lín-
gua, caso não encontrassem nenhuma utilidade na 
dos inacianos. “Ao chegarem os padres ao Brasil, sem 
deixarem a portuguesa, verificaram que, para atrair e 
catequizar os Índios, era indispensável saber a língua 
deles” (LEITE, 1938, p. 35). Essa constatação fez com 
que orações e sermões pudessem ser traduzidos na 
língua tupi, e os ideais da fé puderam ser trabalha-
dos. O Padre José de Anchieta (1534-1597), hábil 
com a língua geral, ao chegar ao Brasil foi nomeado 
mestre de Gramática Latina, e, em seis meses, com-
pôs uma Arte de Gramatica na língua tupi, publicada 
em 1595, em Coimbra. Trata-se da primeira gramáti-
ca publicada em tupi-guarani. Em 1556, a língua dos 
índios, ou brasílica, já era amplamente utilizada para 
o ensino, e, aqueles padres que não a dominavam, 
solicitavam ajuda, alegando estarem diante de uma 
catequização dificultosa. Foi o caso do Pe. Antonio 
de Sá, responsável pelo ensino na Aldeia da Concei-
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ção. Ao encontrar dificuldades na catequese, e por 
não dispor de grande conhecimento na língua geral, 
pediu ajuda, solicitando que, “Se lá tiverem alguma 
maneira de ensinarem na língua brasílica, mande-
-no-la, porque de outra maneira dificultosamente se 
lhes meterá na cabeça, ainda que lhes vozeem cada 
hora e cada momento” (LEITE, 1938, p. 549).
A catequização dos índios esteve, dessa forma, sob 
a responsabilidade dos inacianos até o século XVIII 
quando, durante o reinado de D. José I (1714-1777), 
algumas ações foram tomadas com o objetivo de 
retirar o poder jesuítico e institucionalizar o ensino 
em Portugal e suas colônias. Para melhor analisar 
a situação da colônia brasileira, principalmente no 
próspero estado do Grão-Pará, Sebastião José de 
Carvalho e Melo (1699- 1782) enviou o seu irmão, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1700-1779), 
para assumir a posição de governador do Pará, em 
24 de setembro de 1751. “As isenções fiscais desfru-
tadas pelos jesuítas desagradavam particularmen-
te ao irmão de Pombal, porque um de seus maiores 
objetivos era construir e financiar uma extensa rede 
de fortificações e fazê-lo com os parcos recursos do 
Tesouro local” (MAXWELL, 1997, p. 72).
Após dois meses de vistoria, Furtado escreveu uma 
carta ao seu irmão, informando sobre o estado cala-
mitoso que encontrou. Os jesuítas foram apontados 
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como responsáveis pela situação, uma vez que, por 
possuírem o monopólio dos indígenas, mantinham-
-nos sob uma aparente liberdade, o que se constituía 
em uma deslealdade de condições com os colonos 
que aqui se encontravam. Como consequência à uti-
lização deste tipo de mão-de-obra, os cofres públicos 
deixaram de receber recursos e o Estado perdeu o 
controle da economia das drogas do sertão. É per-
ceptível, durante a leitura desta carta, ter sido dada 
uma ordem pela coroa para que Mendonça Furtado 
“estudasse a possibilidade de fazer ‘um novo Regi-
mento’ para ‘civilizar’ os índios”, sugerindo, inclusive, 
que privilégios pudessem ser estabelecidos para os 
casamentos mistos realizados entre colonos e índias 
(LOPES, 2005, p. 66-67, grifo do autor).

1.4 A Lei do Diretório, de 1757, e o lugar 
ocupado pelos indígenas

Como resposta à insatisfação do Estado Português 
ao cenário sociopolítico econômico conquistado pela 
Companhia de Jesus, e como reiteração da intenção 
do Estado em estabelecer laços mais estreitos com 
os índios, foi promulgado o Alvará de 14 de abril de 
1755. Por essa lei, todos vassalos, tanto os do Reino 
quanto os da América Portuguesa Lusitana, que, por 
ventura, casassem com índios, não deveriam ser di-
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famados, devendo ser merecedores da atenção real 
e serem preferidos nas terras em que se estabeleces-
sem. Os homens brancos casados com índias, bem 
como os descendentes desse matrimônio, não pode-
riam, da mesma forma, ser chamados de caboclos, 
ou de qualquer outro nome semelhante. De igual 
importância, podem ser destacadas as duas leis que 
sucederam o supracitado alvará: a Lei de 6 de junho 
de 1755, que proibiu a escravidão dos índios no Ma-
ranhão, com a determinação de que as aldeias com 
um determinado número de índios devessem ser 
transformadas em vilas; e o Alvará de 7 de junho de 
1755, que aboliu o poder temporal que os missioná-
rios exerciam sobre os índios aldeados (MEDEIROS, 
2007). As ações iniciadas em 1755 foram reforçadas 
em 1757, por intermédio da Lei do Diretório, com a si-
nalização de que as aldeias deveriam ser governadas 
pelos Principais, e pelos brancos, que passariam a 
ocupar os cargos de Juiz ordinário, Vereador e Oficial 
de Justiça das novas Vilas. Ao índio, era permitida a 
participação nesse sistema pela ocupação de posi-
ções, tais como as de Oficiais das Ordenanças, Sar-
gentos-mores, Alferes e Meirinhos (LOPES, 2005).
Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1700-1779), 
irmão do Marquês de Pombal, foi o responsável pela 
redação do Diretório que se deve observar nas po-
voações dos índios do Pará e do Maranhão enquan-
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to sua majestade não mandar o contrário, de 1757, 
que foi transformado em lei, por intermédio do Alva-
rá de 17 de agosto de 1758. Em seus 95 parágrafos, 
o Diretório trata, entre outros assuntos, da civilização 
dos índios; da demarcação de fronteiras; do povoa-
mento; do cultivo e do comércio; da tributação; das 
relações de trabalho dos índios; do casamento e da 
figura do “Diretor”, substituto dos missionários. Este 
documento, segundo Andrade (1978), pode ser con-
siderado como o marco inicial do projeto pedagógico 
pombalino, em decorrência da imposição do portu-
guês como língua oficial do império, que passou a 
ser utilizada para o ensino dos índios no Brasil, e da 
exclusão dos jesuítas das atividades educativas nas 
colônias portuguesas. 
D. José I, ao justificar a sua luta contra a Companhia 
de Jesus, critica, através de Mendonça Furtado, o 
modo pelo qual os índios foram conduzidos, e a sua 
total exclusão dos mistérios da “Sagrada Religião” e 
dos padrões mínimos de civilidade, cultura e comér-
cio. Seria, segundo o monarca, necessário “civilizar 
estes até agora infelices, e miseraveis Póvos, para que 
sahindo da ignorancia, e rusticidade, a que se achão 
reduzidos, possam ser uteis a si, aos moradores, e ao 
Estado” (PORTUGAL, 1830, p. 508). Com os argumen-
tos apresentados, fica clara a associação feita entre as 
ações jesuíticas e a ideia de atraso cultural e de pre-
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juízo para o Estado6. A expulsão dos padres da Com-
panhia de Jesus se tornava cada vez mais necessá-
ria, para que a ordem pudesse ser estabelecida, uma 
vez que o modo pelo qual a conversão dos gentis foi 
pregada pela Companhia de Jesus não contemplava o 
projeto pombalino de desenvolvimento do Estado.
O total repúdio às ações jesuíticas foi responsável 
pela ordem dada por Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, ainda em 1757, para a expulsão de 15 jesuí-
tas do Grão-Pará e Maranhão. Dentre eles, destaca-
-se a figura do padre alemão Lourenço Kaulen (1716-
?), autor da Relação Abreviada das Coisas Notáveis 
da Nossa Viagem do Desterro do Pará a Lisboa7. 
6. A tentativa de se utilizar a língua portuguesa nas colônias brasileiras é 
anterior a 1755. Através do Alvará de 12 fev. 1727, o superior das missões 
do Estado do Maranhão recebeu a ordem de impor a obrigatoriedade da 
instrução em língua portuguesa, sob a alegação de que se os alunos utili-
zarem o português “poderão receber os mistérios da fé católica, e ter maior 
conhecimento da luz da verdade, e com esta inteligência melhor executar em 
tudo o que pertencer ao meu real serviço e terem maior afeição aos mesmos 
portugueses” (MARANHÃO, 1948, p. 214). Percebe-se, dessa forma, uma ar-
gumentação teológica, ao contrário daquela utilizada no Diretório dos Índios, 
que apresenta uma justificativa eminentemente política.
7. Nome completo da obra: Relação das coisas notáveis da nossa viagem do 
desterro do Pará para Lisboa, a qual fizeram dez religiosos da Companhia, 
Padre Domingos Antônio, Reitor do colégio do Pará, Luiz Álvares, Manuel 
Afonso, Manuel dos Santos, Joaquim de Carvalho, Antônio Meisterburg, Lou-
renço Kaulen, João Daniel, Joaquim de Barros, Anselmo Eckart; e alguns dez 
religiosos de São Francisco, na nau chamada Nossa Senhora do Atalaia, no 
ano de 1757. Esse livro foi objeto de pesquisa da professora de História: Pa-
trícia Domingos Woolley Cardoso, no IHGB – Arquivo 2-3-13. Além dos pa-
dres citados no título, havia ainda, segundo Cardoso (2006), o pe. Visitador, 
Francisco de Toledo, o pe. Reitor do Maranhão, José da Rocha, o pe. Luiz da 
Oliveira, o pe. Procurador geral das Missões no Pará, Antônio Moreira, além 
do missionário no Maranhão: o Pe. David Fay.
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Nesta obra, Kaulen registra os percalços da viagem, 
a falta de segurança da embarcação e a vileza de 
Mendonça Furtado. As condições precárias de higie-
ne foram narradas, bem como as acomodações nada 
confortáveis, uma vez que tinham que ficar boa parte 
do tempo em pé. “Pior que qualquer prisão; o fedor, 
bafo, e hálito de tanta gente criava nojo, e enjôo, nem 
tínhamos um moço próprio que nos servisse” (CAR-
DOSO, 2006, p. 4).
Analisando-se todo o Diretório, percebe-se que somen-
te uma vez a palavra “vassalo” foi utilizada em referência 
ao índio, ao atestar que, ao conviver nas vilas, seguindo 
as orientações do Estado, os índios poderiam usufruir 
dos benefícios de serem vassalos da Sua Majestade. 
Essa posição, no entanto, esteve, durante todo o teor da 
Lei do Diretório, diretamente relacionada à existência 
de poucos direitos e de uma série de deveres, minucio-
samente acompanhados pelos Principais.
O poder que a Companhia detinha na época da ex-
pulsão dos jesuítas pode também ser comprovado 
quando, de acordo com as análises de Fávero (2005), 
constata-se que os inacianos possuíam sob sua res-
ponsabilidade, além de escolas de ler e escrever e 
seminários, vinte e cinco residências, dezessete colé-
gios e trinta e seis missões.
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A análise do “Diálogo sobre a Conversão do Gentio”, 
escrita, em 1556, pelo Padre Manuel da Nóbrega, 
dá-nos uma ideia de como os índios e negros eram 
tratados pelos jesuítas e quais eram as preocupa-
ções educativas desses padres. Nóbrega mostra, 
com o diálogo entre Alvarez e Nogueira, que Deus 
desejava salvar os Índios com a ajuda dos jesuítas. 
Os índios eram vistos como “bestas” e “cães” “in-
carniçados em matar e comer, que nenhuma outra 
bem-aventurança sabem desejar; pregar a estes, hé 
pregar em deserto há pedras” (NOBREGA, 2006, p. 
2), uma vez que não creem em nada, e somente o 
trabalho religioso seria capaz de salvá-los, através 
da conversão. Apesar das dificuldades encontradas 
durante a catequese, Nóbrega procurou incentivar 
seus companheiros a não desistir desta tarefa nobre 
e possível. O mesmo, segundo o padre, não poderia 
ser dito em relação aos negros, que nem sequer 
podiam ser comparados a corvos, já que estes “se 
crião e amanção e ensinão, e estes (os negros), mais 
esquecidos da criação que os brutos animais, [...] 
nenhum respecto tem ao amor e criação que nelles 
se faz” (NOBREGA, 2006, p. 3). O Diretório dos Índios 
de 1757 proíbe a “vileza” e infâmia em se empregar 
a palavra “negro” ao se referir aos índios, por ser 
considerada uma ofensa gravíssima e animalesca, 
já que “a natureza os (negros) tinha destinado para 
escravos dos Brancos” (PORTUGAL, 1830, p. 510).
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De acordo com Fávero (2005), o que inicialmente 
motivou a criação da Lei do Diretório foi a necessidade 
identificada pela coroa em defender o imenso 
território brasileiro, constantemente ameaçado por 
nações estrangeiras, como a holandesa, por exemplo, 
que, em 1630, tentou conquistar o Nordeste do 
Brasil. Além das questões territoriais, era de suma 
importância a imposição da língua portuguesa. Essa 
ação tinha a intenção de transformar os índios em 
vassalos iguais aos demais colonos da coroa, o que 
seria estratégico para o reinado de D. José I, em 
consequência do grande número de conflitos territo-
riais observados entre Portugal e Espanha. Para 
assegurar o território conquistado, Portugal deveria 
“possuir um contingente populacional suficiente 
para habitar as suas fronteiras, garantindo assim a 
permanência dos seus domínios” (GARCIA, 2007, p. 
26). Com a transformação em súditos da corte, os 
índios, então miscigenados, poderiam ocupar o vasto 
território brasileiro e manter a extensão territorial 
anteriormente conquistada.
Para fixar bases teóricas para a decisão do rei, o Di-
retório dos Índios utilizou explicações históricas, de 
modo a justificar a atitude extrema contra os religio-
sos. Segundo Francisco Xavier, todas as “Nações po-
lidas do Mundo” tomaram a sábia decisão de impor 
a língua nacional aos povos conquistados, com o ob-
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jetivo da unificar o Estado e gerar um sentimento de 
pertença entre esses povos. A associação entre lín-
gua e o estabelecimento de laços afetivos capazes de 
formalizar um sentimento de nação foi mencionada 
por Renan (2008) como sendo essencial na identifi-
cação dos fatores capazes de influenciar na forma-
ção de um sentimento de nacionalidade.
Os jesuítas, ao invés de impor a língua portuguesa 
sobre os índios, criou novos códigos linguísticos, sob 
a denominação de “língua geral”, que, segundo o ir-
mão de Pombal, deveria ser considerada uma “inven-
ção verdadeiramente abominável e diabólica”, que 
serviu unicamente para afastar os índios da cultura e 
do Estado e colocá-los em um estado de vida rústico 
e de total sujeição (PORTUGAL, 1830, p. 509).
Para os jesuítas, o latim deveria ser a língua de esco-
lha para o ensino, por ter sido eleito pelo cristianismo 
para a propagação da palavra de Deus. Como pri-
meira etapa para esse ensino em terras brasileiras, 
os jesuítas optaram por aprender a língua dos índios 
(o tupi-guarani) e organizar uma gramática em uma 
língua geral, que pudesse atingir as línguas profa-
nas aqui encontradas. Como resultado dessa prática 
pedagógica, o padre José de Anchieta (1534-1597) 
publicou, em 1595, a Arte de Gramática da lingoa 
mais usada na costa do Brasil, de modo a ensinar a 
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língua tupi e utilizá-la para a mediação da aprendi-
zagem da língua latina e consequente conversão ao 
catolicismo (ORAZEM, 2006).
Com a destituição do ensino jesuítico, o Diretório de 
1757, em nome da restauração da civilidade, defendeu 
a instauração de duas “Escolas”, com o claro objetivo 
de educar a mocidade para a doutrina cristã: uma 
para o ensino dos “Meninos”, na qual o “Mestre” es-
taria encarregado de ensiná-los a ler, escrever e con-
tar; e outra para a educação das “Meninas”, na qual 
uma “Mestra” teria a função de repassar conhecimen-
tos relativos às atividades de “ler, escrever, fiar, fazer 
renda, custura, e todos os mais ministerios proprios 
daquelle sexo” (PORTUGAL, 1830, p. 509). Os índios 
não precisavam ficar por muito tempo nesses estabe-
lecimentos, já que não havia a necessidade de uma 
educação mais aprofundada. Assim que aprendes-
sem a ler, escrever, contar, rezar e falar o português, 
os índios, segundo Garcia (2007), deveriam deixar o 
colégio para que outros alunos pudessem estudar.
A trilogia do ler, escrever e contar foi também apre-
sentada por Hébrard (2002) como o início da escola-
ridade na França, havendo também razões religiosas 
para a sua consolidação, com o objetivo de “formar” o 
aluno, ou seja, “instruí-lo nas verdades da sua religião. 
Para isso, era necessário fixar a ‘letra’ da doutrina e 
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fazê-lo memorizar exatamente, de maneira que os 
fieis não considerassem verdadeiras as proposições 
heréticas ou sacrílegas” (HEBRARD, 2002, p. 43).
De acordo com Anderson (2008), a história das civi-
lizações é permeada por ações que têm o objetivo de 
“inventar” uma tradição, criando justificativas para 
atos políticos e fazendo com que outros aconteci-
mentos sejam esquecidos. Seguindo esse raciocínio, 
a Lei do Diretório reforçou a figura do índio como um 
indivíduo aculturado, preguiçoso e com tendência à 
embriaguez, cabendo ao Estado a tarefa de reedu-
cá-los no método mais correto e na doutrina católica.
A expulsão dos jesuítas se justificaria, também, pelos 
prejuízos causados à agricultura e à sociedade. Os je-
suítas, mantendo os índios no ócio e na rusticidade, 
“arruinárão o interesse público, diminuirão nos Póvos 
o commercio, e chegaram a transformar neste Paiz a 
mesma abundancia em esterilidade de sorte” presen-
ciada nos anos de 1754 e 1755, quando se presenciou 
uma carestia de farinha, que fez com que houvesse 
uma necessidade de substituir esse alimento por fru-
tas silvestres (PORTUGAL, 1830, p. 529).
Com a expulsão dos jesuítas e o consequente res-
tabelecimento da ordem, a “verdadeira felicidade”, 
conceito defendido por Teixeira (1999) como sendo 
predominantemente iluminista, poderia ser alcança-
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da, sendo visíveis “a dilatação da Fé, a extincção do 
Gentilismo; a propagação do Evangelho; a civilidade 
dos Índios; o Bem commum dos vassalos; o augmen-
to da Agricultura; a introducção do Commercio; e 
finalmente o estabelecimento, a opulencia, e a total 
felicidade do Estado” (PORTUGAL, 1830, p. 530), 
ganhos sociais, que, segundo todos os documentos 
do período pombalino, só seriam possíveis quando a 
cultura e o crescimento fossem restabelecidos. Con-
clui-se, dessa forma, que as medidas adotadas pelo 
Diretório dos Índios devem ser melhor analisadas, 
por terem perdurado por muito tempo no Brasil e te-
rem influenciado no ensino da língua portuguesa, já 
que, com exceção da Amazônia, ao ser abolido em 
1798, o português era a língua dominante em todas 
as regiões brasileiras, acabando com a predominante 
influência tupi, que durou mais de quarenta anos.
A criação das aulas régias de Latim, Grego e Retórica se 
constituiu como uma ação essencial dentro do progra-
ma estipulado pelo Marquês de Pombal, por intermédio 
do Alvará de 28 de junho 1759, uma vez que, com a 
expulsão dos jesuítas, era necessário dar continuidade 
aos estudos na corte e colônias. As aulas de Retórica re-
cebiam grande enfoque, uma vez que, “sem o estudo da 
Rhetorica se não podem habilitar os que entrarem nas 
Universidades para nellas fazerem progresso” (PORTU-
GAL, 1830). Pelo Alvará, “todos os professores gozarão 
dos privilégios de nobres, incorporados em direito co-
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mum e especialmente no Código, Título – De professo-
ribus et medicis”. Para facilitar o processo de mudança 
de método empregado, Sebastião de Carvalho e Melo 
teve a preocupação de mandar preparar Instruções, a 
serem encaminhadas juntamente com o Alvará, para 
todas as colônias portuguesas. As Instruçoens (POR-
TUGAL, 1830)8 reforçam a importância dada às aulas 
de Retórica, afirmando não haver 

estudo mais util, que o da Rhetorica, e Eloquen-
cia, muito diferente do estudo da Gramática. [,..] 
Hepois a Rhetorica a Arte mais necessária no 
Commercio dos Homens, e não só no púlpito, ou 
na Advocacia como vulgarmente se imagina. Nos 
discursos familiares; nos Negócios públicos; nas 
Disputas; em toda a occazião em que se trata com 
os Homens, he precizo conciliar lhes a vontade 
(apud ANDRADE, 1978).

8. As Instruçoens se constituem no cerne para a história das ideias linguís-
ticas do período aqui recortado, uma vez que os métodos para se aprender 
os preceitos da gramática são explicitados. Nesse documento, são detalha-
dos os procedimentos que devem ser tomados para que os estudantes 
possam ter uma aprendizagem mais agradável. Entre outras questões, são 
mencionados os seguintes aspectos: a importância em se ter muitas repeti-
ções; associação da gramática latina com a língua portuguesa, sempre que 
a analogia for possível; livros recomendados, como por exemplo as Histórias 
Seletas de Heuzet e a coleção de Chompré; uso da ortografia e a importância 
da composição; utilização de dicionários, com a total repulsa à Prosódia de 
Bento Pereira; importância das aulas práticas; exaltação ao método abre-
viado e utilização de obras mais aprofundadas para os professores, como a 
Minerva de Francisco Sanches, e as gramáticas de Vossio, Scioppio e Por-
t-Royal, obras de inspiração para a reforma dos estudos de latim. Por se 
constituir em um campo de pesquisa vasto, não foi objeto desse trabalho o 
aprofundamento sobre os gramáticos mencionados nesse documento.
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O destaque dado à retórica, característico do pro-
jeto pedagógico do Marquês de Pombal, continuou 
sendo reforçado no século XIX, conforme atesta Ma-
noel Dias de Souza, em 1804, na nota introdutória 
de sua Gramatica Portugueza, ao reverenciar as 
maravilhas produzidas pelas palavras, identificadas 
na arte da Retórica. “A Retórica ensina a ornar a 
expressão, e a pintar as idêas do modo mais apto 
e energico que he possivel para excitar a atenção e 
persuadir” (SOUZA, 1804, p. x-xi)
A Elocução, também defendida nas Instruções de 
1759, está relacionada ao ensino baseado na análi-
se dos diferentes estilos de cartas, diálogos e decla-
mações publicadas. A força dessas medidas pom-
balinas repercute nos compêndios publicados em 
Portugal e no Brasil nos séculos XVIII e XIX, uma 
vez que grande parte das gramáticas produzidas na 
época apresentavam diálogos familiares e modelos 
de cartas comerciais, com o intuito de instruir a 
mocidade nos bons costumes e auxiliar os leitores 
na elaboração de cartas similares, quando houvesse 
a necessidade (OLIVEIRA, 2006).
O Alvará de 1759 se constituiu, de fato, na legisla-
ção sobre a restituição do ensino através do método 
antigo, caracterizado por ser mais simples, claro, fá-
cil e polido, propício para a utilização em sociedades 
eruditas. Para melhor organizar os Estudos Menores, 
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o Alvará criou o cargo de Diretor Geral dos Estudos 
e determinou serem necessários exames para todos 
os Professores Régios, proibindo o ensino público ou 
particular de quem não possuísse a licença desse Di-
retor. O primeiro Diretor Geral, nomeado logo após a 
promulgação do Alvará dos estudos, foi D. Tomaz de 
Almeida, que, logo após assumir sua função, afixou 
editais para a obtenção dos exames, que passaram a 
ser indispensáveis para a concessão de uma licença 
de ensino. O Alvará também proibia o ensino pelos 
métodos antigos e por livros que fossem considerados 
proibidos. O Principal Almeida, como também era co-
nhecido, era, na realidade, segundo Banha Andrade 
(1978), um iluminista ativo, a quem deve ser atribuí-
do quaisquer sinais de êxito ou fracasso da Reforma 
dos Estudos Menores em Portugal e suas colônias. 
Nóvoa, ao analisar os candidatos escritos nestes exa-
mes, atestou que 72% pertenciam ao estado clerical, 
enquanto que 81% já havia tido experiência na fun-
ção de professor (NOVOA apud MENDONÇA, 2005).
Cabia ao Diretor Geral dos Estudos, pelo menos nos 
primeiros anos após a publicação do Alvará, a obri-
gação de fiscalizar o ensino em Portugal e suas co-
lônias, mantendo-se constantemente informado de 
suas situações. O ensino da gramática deveria rece-
ber atenção especial. Por esse motivo, todas as gra-
máticas dos padres jesuítas, como a gramática do 
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Pe. Álvares9, deveriam ser queimadas de imediato. 
Pombal e seus assessores rejeitavam o modelo até 
então vigente, que utilizava o latim como língua de 
escolha para as aulas, não só de Língua Latina, como 
também de Retórica e Grego. A partir de então, as 
gramáticas deveriam ser escritas em vernáculo e 
conter explicações claras e concisas, sem excessos 
de regras e exceções. Por esse motivo, a Real Mesa 
Censória, criada em 1768, foi utilizada por Pombal 
para fiscalizar as publicações do século XVIII e libe-
rar para a circulação somente aquelas consideradas 
como condizentes com as deliberações reais e pre-
ceitos estabelecimentos pelas reformas da época.

9. A Arte da grammatica latina, do padre jesuíta Manoel Álvares (1526-1583), 
foi uma obra de referência por quase dois séculos. Era um dos compêndios 
mais utilizados por todos que estudavam latim em várias partes do mundo. 
Para Verdelho (1982, p. 5), a Gramática de Manuel Álvares tinha uma popu-
laridade incontestável, uma vez que “Segundo o Pe. Springhetti contam-se 
(‘stupete gentes!’) quinhentas e trinta edições deste manual. Em Portugal 
fizeram-se apenas 25, sendo 3 no século XVI, 13 no século XVII e 9 no sécu-
lo XVIII; mas na Itália enumeram-se uma centena de edições, das quais 21 
ainda no século XIX; na Checoslováquia 71 e igual número na Polônia; 23 na 
Hungria, 20 na Lituânia e, além de muitos outros países, 22 pelo menos, foi 
ainda editada na China, no Japão e na Rússia. Entre os milhares e prova-
velmente milhões de jovens escolares que estudaram latim pela gramática 
do Padre português, para além de muitos outros nomes que, sem dúvida, 
fizeram história, poderemos acrescentar que ‘por ela aprendeu James Joy-
ce (1882-1941) o seu latim de colegial irlandês’”. Inspirados na obra desse 
padre jesuíta português, foram produzidos resumos, comentários e edições 
reformadas, a exemplo da Arte recomendada pelo Ratio Studiorum (1599), 
de António Vellez.
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1.5 A Real Mesa Censória e a circulação  
de gramáticas no Século XVIII

Entre as obras autorizadas pela Mesa Censória, e re-
comendadas pelo Marquês de Pombal, destaca-se a 
Arte da grammatica da Língua Portugueza, escrita 
por Antônio José dos Reis Lobato,10 em 1771. Essa re-
nomada obra foi bastante difundida no século XVIII e 
XIX, tendo sido reverenciada na legislação da época 
no Alvará de 1770, que apresentou as intenções de 
D. José I em fortalecer a língua nacional, ao conside-
rar ser ela “hum dos objectos mais attendiveis para a 
cultura dos Povos civilizados, por dependerem della 
a clareza, a energia, e a magestade, com que devem 
estabelecer as Leis, persuadir a verdade da Religião, 
e fazer uteis, e agradaveis os Escritos” (PORTUGAL, 
1929, p. 497). Com o intuito de reforçar o poder da 
língua portuguesa, o supracitado Alvará determinou 
10. De acordo com as pesquisas de Assunção (1997), baseadas nos acha-
dos publicados pelo dicionarista Francisco Inocêncio Silva (Diccionário Bi-
bliographico Portuguez – 1873), O Pe. Antônio Pereira de Figueiredo teria 
escrito em 1762 a Gramatica Ingleza ordenada em portuguez, utilizando o 
pseudônimo de Antônio José dos Reis Lobato, uma vez que não há qualquer 
evidência que comprove a existência de Reis Lobato e o confronto Textual 
desses ‘autores’ nos leva a crer que são, na verdade, a mesma pessoa. Se-
gundo Teixeira (1999), Antônio Pereira foi um canonista a serviço de Pombal, 
responsável pela defesa de várias das ideias amplamente difundidas pelo 
Marquês, como, por exemplo, o estabelecimento do princípio do direito divino 
e sacramentado dos reis, de modo a proporcionar uma sociedade interessa-
da na felicidade de todos os vassalos. Para justificar os seus pressupostos, 
o padre afirma ser imprescindível que a Igreja esteja submetida às leis dos 
monarcas, ou seja, do Estado.
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que todos os professores de Latim deveriam utilizar 
os seis primeiros meses de suas aulas para o ensino 
do português, fazendo uso, para tanto, da gramática 
composta por Reis Lobato. Essa escolha, segundo o 
Alvará, era justificada pelo método empregado, pela 
clareza e pela organização da obra. Segundo Lobato 
(1770), a aprendizagem em língua materna deveria 
ser atingida através da leitura de autores de “histo-
ria Portugueza” e, a partir de então, as frases seriam 
analisadas. Seguindo essa orientação, os alunos não 
só adquiririam a língua, como também compartilha-
riam a História de Portugal, ficando evidente a preo-
cupação com o fortalecimento da nação portuguesa 
através de uma ampla política pedagógica. Essa as-
sertiva pode ser comprovada com o reconhecimen-
to expresso por Reis Lobato ao associar os feitos de 
Pombal com sua intenção em fazer da nação Portu-
guesa a “mais culta, e conhecida entre todas as civi-
lizadas” (LOBATO, 1771, p. viii).
O autor da gramática de Pombal, como também é 
conhecida, enfatiza, em sua obra, o “grande proveito 
que alcança cada hum em saber a Grammatica da 
sua mesma língua: porque não sómente consegue 
falla-la com certeza, mas também fica desembara-
çado para aprender com muita facilidade qualquer 
outra” (LOBATO, 1771, p. x). O autor utiliza um argu-
mento retomado por Auroux (1992), ao justificar que 
muitos princípios do ensino de línguas são comuns a 
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todos os idiomas e, dessa forma, aquele que apren-
der o português terá mais facilidade para assimilar 
outras “línguas estranhas”, inclusive o latim, em uma 
verdadeira inversão na ordem dos estudos verifica-
dos até então, priorizados na língua latina. Nesse 
contexto, segundo o gramático, entra a figura do rei 
D. José I, “glorioso Restaurador das Letras, arruina-
das por quase dous seculos nos seus vastos Domí-
nios” (LOBATO, 1771, p. xvi).
Para justificar a sua obra, Reis Lobato (1771) critica 
as gramáticas de Fernão de Oliveira (1536), João de 
Barros (1540) e Amaro de Roboredo (1619). O autor 
censura a Arte do Padre Bento Pereira11 (1672), utili-
zando como argumentos o fato de ter sido escrita em 
latim, ter sido reprovada pelo Marquês de Pombal, e 

11. Bento Pereira (1605-1681), segundo Verdelho (1992, p. 777), “publicou 
uma variada e abundante obra linguistográfica, que inclui, além dos dicioná-
rios e dos prontuários especializados sobre a teologia e as ciências jurídicas, 
uma gramática e uma ortografia da língua portuguesa”. Entre suas obras 
de maior destaquem podem ser citadas a sua Prosódia e a Ars Gramaticae. 
A Prosodia in vocabularium trilngue, latinum, lusitanicum et hispanicum di-
gesta de Bento Pereira, publicada em 1634, foi publicada como uma obra 
trilíngue até 1683. Em 1697, após alterações feitas pelo padre Matias de S. 
Germano, passou a ser bilíngue, chegando a substituir o dicionário latino-
-português e português-latino de Jerônimo Cardoso, reeditado em Portu-
gal desde 1562. Assim, a Prosódia de Bento Pereira é considerada uma das 
obras didáticas de maior importância para a história da pedagogia portu-
guesa. A sua Arte, totalmente redigida em latim, foi publicada em 1672 sob 
o título Ars Grammaticae pro Lingua Lusitana Addiscenda Latino Idiomate 
proponitur .. Ad finem ponitur Orthographia, ars rectè scribendi, ut ... diceat 
rectè scriber linguam Lusitanam. Teve mais duas edições em Lisboa, na Im-
prensa Régia, 1803 e 1806, e foi considerada até as reformas pombalinas da 
instrução pública como uma obra de referência para o estudo do latim.
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apresentar vários erros. O gramático de Pombal se 
utiliza de sarcasmo ao reforçar o seu repúdio à obra 
de Pereira e às contribuições da Companhia de Je-
sus, destacando não haver desculpas para

táo reprehensiveis descuidos em hum author, a 
quem os Jesuítas veneraváo por oráculo em algu-
mas sciencias. E o que mais admira he ver, que 
jactando-se elle de ter composto a Prosódia lati-
na, em que nos offereceo hum thesouro da Lingua 
portugueza, sem ter ainda trinta annos de idade, 
tropeçasse tanto depois dos sessenta e três nas 
regras da Grammatica da sua própria língua (LO-
BATO, 1771, p. xxv).

Manoel Dias de Souza, em 1804, faz uma apologia à 
Arte de Reis Lobato, confirmando a observação feita 
na Grammatica da Lingua Portugueza, ao afirmar 
que antes da referida obra muitos erros haviam sido 
cometidos. Souza atesta que Lobato “corregio os de-
feitos e suprio as faltas dos nacionaes que o precede-
rão, e adiantou incomparavelmente a Gramática da 
nossa Língua” (SOUZA, 1804, p. xii).
Reis Lobato defendeu a aprendizagem da gramática e 
enfatizou que o ensino do vernáculo deveria ser a base 
para que qualquer outra língua pudesse ser ensinada. 
Com esse pensamento, a necessidade de se investir 
no ensino do português foi reforçada, uma vez que,
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para o autor, este estado caótico da aprendizagem 
da língua materna radica no desprezo pelo ensino 
da gramática vernácula e naqueles que conside-
ram supérfluo o seu ensino e só com a reforma do 
ensino feita no reinado de D. José, sob a orientação 
do Marquês de Pombal, foi possível dar um salto 
qualitativo pois foram criadas novas escolas com 
novos professores. É dentro deste espírito que Lo-
bato escreve a sua obra (ASSUNÇÃO, 1997, p. 170).

A gramática de Reis Lobato seguiu as orientações 
pombalinas de simplificação das regras gramaticais 
com o objetivo de facilitar o aprendizado. As gramáti-
cas de língua inglesa dos séculos XVIII e XIX seguiram 
essa mesma prerrogativa, o que pode ser comprova-
do com o prefácio da obra de Melo (1813, p. IV) ao se 
verificar que “o ponto essencial de huma Grammatica 
está em reduzir tudo a poucos preceitos, e dispô-los 
de modo, que nem a abundancia das regras cause 
confusão, nem a sua falta produza escuridade”.

1.6 O ensino relacionado às questões 
comerciais e militares

Em seu projeto pedagógico, Pombal procurou, ini-
cialmente, formar uma elite para assegurar o pro-
gresso econômico de Portugal e suas colônias. Se-
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guindo esse raciocínio, percebe-se ter sido umas das 
primeiras ações do ministro a criação de Juntas de 
Comércio e a nomeação de professores competen-
tes, que receberiam ordenados para ministrar aulas 
à uma nova elite em formação. “A Aula de Comércio 
foi, desta forma, o meio de que lançou mão o gover-
no, dentro dos próprios quadros da burguesia portu-
guesa, para formar o perfeito negociante que a con-
juntura econômica reclamava” (CARVALHO, 1978, p. 
44), uma vez que, de acordo com Anderson (2008, 
p. 118, grifo do autor), “a expansão burocrática, que 
também significava especialização, abriu as portas 
dos cargos oficiais a um número maior de pessoas, e 
com origens sociais muito mais variadas”.
Essas Juntas e Aulas de Comércio foram também 
criadas no Brasil do século XIX, necessitando, para 
tal, de professores habilitados. Conforme Oliveira 
(2006), a Aula de Comércio no Brasil foi criada com 
o Alvará de 15 de julho de 1809, tendo José Antônio 
Lisboa (1777-1850) como o primeiro Lente nomeado 
para a cidade do Rio de Janeiro. Da mesma forma 
que acontecia no século anterior, em Portugal, os 
Lentes das Aulas de Comércio também possuíam um 
ordenado mensal fixo.
Em 1699, havia sido criada, na Bahia, uma escola de 
Arte e Edificações Militares, e, em 1739, uma aula de 
artilharia no Rio de Janeiro, comprovando o cuidado 
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que a coroa portuguesa tinha com a proteção de seus 
domínios contra-ataques estrangeiros (THEOBALDO, 
2008). Para complementar o seu modelo de reformu-
lação da sociedade, Sebastião José de Carvalho e Melo 
também se preocupou com a organização das forças 
militares nas colônias portuguesas, com o objetivo de 
proteger os limites conquistados por Portugal. Para a 
preparação do perfeito nobre, capaz de defender os 
territórios portugueses, Pombal criou o Colégio dos 
Nobres em 1761. O projeto de reformulação do ensi-
no só acabaria em 1772, quando, com a reformulação 
dos Estatutos da Universidade de Coimbra, seriam 
preparadas as pessoas que ocupariam os cargos ad-
ministrativos da corte e das colônias portuguesas.
A Academia Real Militar do Rio de Janeiro foi inaugu-
rada por meio do Decreto de 4 dezembro de 1810. A 
análise da lei ressalta a importância em se ter “hum 
Curso regular de Sciencias Exactas, e de Observação”, 
capaz de, pela “Sciencia Militar”, formar hábeis Oficiais 
de Artilharia e Engenharia, que pudessem também 
ter o “útil emprego” de dirigir objetos administrativos 
de minas, caminhos, portos, canais, pontes, fontes e 
calçadas (OLIVEIRA, 2006, p. 47). A Academia pre-
via a nomeação de Professores de línguas vivas, que 
fossem capaz de dominar, ou, pelo menos, ensinar, as 
línguas francesa, inglesa e alemã, de modo a serem 
possíveis as substituições, em caso de necessidades:
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Além destes onze Professores comprehendido o 
de Desenho, haverá cinco Substitutos, e julgando-
-o necessario, a Junta poderá propor, que se esta-
beleção Professores da Lingua Franceza, Ingleza, 
e Alemã, e será obrigação dos Professores subs-
tituírem-se huns aos outros, quando succeda não 
bastarem os Substitutos, de maneira que jamais se 
dê caso de haver Cadeiras ou deixem de ser servi-
das, havendo Alumnos que possão ouvir as Lições 
(apud OLIVEIRA, 2006, p. 47).

A Academia Real Militar foi inaugurada, segundo 
Oliveira (2006), em 23 de abril de 1811, em uma sala 
da Casa do Trem, que passou a ser, mais tarde, o 
Arsenal de Guerra. De acordo com Almeida (2000, 
p. 47), os livros12 utilizados neste curso de sete anos 
eram escritos em francês, havendo, no entanto, um 
espaço para o ensino de inglês, uma vez que um 
Decreto rubricado pelo Príncipe Regente, e datado 
de 30 de maio de 1809, nomeou Eduardo Thomaz 

12. D. João VI, ao instituir o ensino das línguas inglesa e francesa, tentava 
preparar a juventude para assumir os cargos administrativos no Brasil, con-
tando, para tanto, com os livros da Biblioteca Real, trazidos de Portugal. É 
interessante observar que os livros que seriam trazidos da Real Biblioteca 
da Ajuda foram esquecidos no momento de embarque da família real para 
o Brasil. Os livros, tão necessários para o projeto pedagógico de D. João VI, 
só começaram a chegar em 1810 (1ª remessa) e 1811 (2ª remessa). Apesar 
da biblioteca ter sido instalada no Brasil em 1815, só em 1821 seu primeiro 
estatuto foi publicado (SCHWARCS, 2002). 
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Cohill13 como Lente da Cadeira de Língua Inglesa, 
com o ordenado anual de 240.000 réis, pagos pela Te-
souraria Geral das Tropas, à razão de 20.000 por mês.

Hei por bem nomear lente da Cadeira da Lin-
gua Ingleza na Academia Militar desta Corte, a 
Eduardo Thomaz Cohill, com a graduação de 2.º 
Tenente de Artilharia, e soldo de 12$000 por mez, 
devendo, em quanto se não abrirem as aulas da 
mesma Academia, principiar as suas lições no lo-
cal, que lhe for indicado pelo Tenente General de 
Artilharia Inspetor Geral da mesma arma (apud 
OLIVEIRA, p. 2006, 48).

Eduardo Thomaz Colville permaneceu no exercício 
de suas funções de Lente de Língua Inglesa na Aca-
demia Militar até 1825, quando aquele idioma, se-
gundo o preâmbulo da Decisão n. 54, de 2 de março 
do mesmo ano, assinado pelo então Ministro dos Ne-
gócios da Marinha, Francisco Vilela Barbosa, deixou 
de ser necessário na Academia Militar:

13. Nas peças legislativas analisadas, o sobrenome desse professor é grafa-
do de duas maneiras: Cohill e Colville.
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Desejando S. M. o Imperador que os Guardas-Ma-
rinhas e Aspirantes saibam o idioma inglez, e po-
dendo ensinar-lhes o 1.º Tenente Eduardo Thomaz 
Colville, Professor do mesmo idioma na Academia 
Militar, aonde se não faz tão necessario: Manda pela 
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha que 
o Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da 
Guerra expeça as convenientes ordens, afim de que 
o referido Professor passe a dar as competentes li-
ções na Companhia dos Guardas-Marinhas, deven-
do para esse effeito entender-se com o respectivo 
Commandante, o Chefe da Divisão Diogo Jorge de 
Brito (apud OLIVEIRA, 2006, p. 49).14

A Decisão de n. 142, de 6 de julho de 1825, expedida 
pelo mesmo Villlela Barbosa, restabeleceu ao profes-
sor Conville parte do salário referente ao ensino de 
língua inglesa, uma vez que, apesar de terem estas 
aulas sido extintas oficialmente, presumiu-se que o 
inglês continuou a ser necessário nas dependências 
da Artilharia. Dessa forma, o Decreto acima exposto 
relata que

14. De acordo com Oliveira (2006, p. 49), “Três dias depois, com a Decisão 
n. 56, do Ministério da Guerra, foi dispensado o ensino da Língua Inglesa na 
Academia Militar. As razões para tal supressão, provavelmente, prendem-se 
à preferência ou orientação doutrinária dos Lentes, ou da Junta Militar. De 
qualquer forma, em 6 de julho do mesmo ano, pela Decisão n. 142, o Ministro 
dos Negócios da Marinha mandava abonar ao Professor da Língua Inglesa 
da Academia de Marinha uma gratificação igual à metade do seu soldo, a 
requerimento do mesmo”.
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S. M. o Imperador, á vista do que em seu requeri-
mento expendera Eduardo Thomaz Colville, 1° Te-
nente de Artilharia, e Professor da Língua Ingleza 
na Academia Militar, e Tendo attençào a achar-se 
o mesmo actualmente incumbido de dar também 
lições da dita lingua aos alunos da Academia de 
Marinha: Ha por bem, que pela Pagadoria de Ma-
rinha se abone mensalmente ao referido Professor 
uma gratificação correspondente á metade do sol-
do, que ora vence; e assim o Manda, pela Secreta-
ria de Estado dos Negócios da Marinha, participar 
ao Intendente da Marinha para sua intelligencia e 
execução (BRASIL, 1885, p. 252).

Ao que parece, depois da morte do professor Eduar-
do Thomaz Colville, o ensino de inglês foi também 
dispensado da Academia de Marinha, pois com o 
Decreto de 9 de março de 1832, autorizado pela Lei 
de 15 de novembro de 1831, foi reformada a Aca-
demia Militar da Corte, incorporando-se nela a dos 
Guardas-Marinhas, e os únicos requisitos para todos 
aqueles que quisessem, além das “Sciencias Mathe-
maticas, e Militares”, dedicar-se ao “Desenho proprio 
aos Officiaes do Exercito, Marinha, Engenharia, e em 
suas quatro essenciaes classes”, conforme o artigo 
25, era a idade mínima de quinze anos, o conheci-
mento da gramática da “lingua vulgar”, das quatro 
operações da Aritmética e “saber traduzir a Lingua 
Franceza” (OLIVEIRA, 2006, p. 49).
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Mendonça (2005) destaca duas grandes falhas per-
ceptíveis com as Reformas dos Estudos Secundários 
propostos por Sebastião José. Inicialmente, o fato 
de que, contrariamente ao seguido pelo método je-
suítico, a política educativa proposta por Pombal se 
caracterizava pela existência de aulas particulares 
avulsas sem uma maior integração em si. Como se-
gundo agravante, a autora, em consonância com as 
ideias de Nóvoa (1986), destaca o fato de não ter ha-
vido nos documentos dessa época nenhuma preocu-
pação com a formação docente.



2. O projeto pedagógico de Pombal  
em Portugal e no Brasil 

2.1 A Reforma dos Estudos Menores

Em 28 de Junho de 1759, Pombal lançou mão de um 
Alvará com o propósito de fornecer diretrizes a serem 
utilizadas para suprir a carência na educação oca-
sionada pela expulsão dos jesuítas. Nesse documen-
to, encontram-se as diretrizes para a Reforma dos 
Estudos Menores, colocando-os a serviço do Estado 
e dos interesses da coroa, anteriormente aos da fé. 
Destacam-se, nesse contexto, duas obras fundamen-
tais: 1) o Verdadeiro Método de Estudar, de Luiz An-
tônio Verney (1746), considerado, por Teixeira (1999), 
como sendo um livro de crítica cultural, e por Maxwell 
(1997, p. 12), como “um manual eclético de lógica, um 
método de gramática, um livro sobre ortografia, um 
tratado de metafísica com dezenas de cartas sobre 
todos os tipos de assuntos”, com claras especifica-
ções de que a gramática deveria ser ensinada em 
português e não em latim, e 2) o Novo Método de 
Gramática Latina (1752), de Antônio Pereira de Fi-
gueiredo (1725-1797), da Congregação dos Oratoria-
nos, que, segundo o Alvará de 1759, foi adotado por 
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ter “reduzido aos termos simplices, claros, e de maior 
facilidade, que se pratica actualmente pelas Naçoens 
polidas da Europa”. Conforme já referido, as reformas 
pombalinas da instrução pública, além de propor re-
formas importantes do ponto de vista da história das 
ideias linguísticas, defendiam os conceitos pedagó-
gicos de suavidade e brandura durante o ensino das 
línguas vernaculares e estrangeiras, de modo que os 
estudantes se sentissem motivados a continuar seus 
estudos (VERDELHO, 1982). Esses conceitos, defen-
didos desde o reinado de D. João V, principalmente 
através dos trabalhos de Verney (1746), já eram am-
plamente difundidos na Europa iluminista.
A obra de Verney consta de dezesseis cartas, com o 
claro objetivo de “propor o novo método de estudos 
que as nações mais cultas da Europa praticavam [...] 
recomendando livros e edições que melhor correspon-
dessem às necessidades da cultura de seu povo”. En-
tre as sugestões e críticas apresentadas, destacam-se 
aquelas referentes ao estudo das Humanidades, mais 
especificamente do latim, enfatizando ser necessário 
o seu estudo através da língua vernácula, numa ver-
dadeira oposição ao método jesuítico. O latim seria, 
dessa forma, ensinado através da língua portuguesa, 
sendo percebido o seu “tácito reconhecimento do es-
tado de maioridade” (CARVALHO, 1978, p. 63-4).
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Com o estudo do latim pelo vernáculo, haveria como 
inevitáveis consequências a redução do tempo de 
estudo, bem como a simplificação tanto da natureza 
como do tempo gasto com os trabalhos desenvolvi-
dos nas escolas. O latim exerceria, nesse contexto, 
“uma função disciplinadora da mentalidade dos que 
se destinavam aos cargos que exigiam qualificação 
literária” (CARVALHO, 1978, p. 65-6), sendo, desse 
modo, indispensável para todo aquele interessado 
em ingressar nos estudos universitários. Para impe-
dir o surgimento de barbarismos durante o ensino do 
latim, o Alvará determinava não ser recomendada a 
utilização da língua latina por parte dos professores, 
por se tratar de uma língua morta e, como tal, ausen-
te de qualquer sentido prático.
Algumas gramáticas são recomendadas pelo Alvará, 
como, por exemplo, as de Antônio Pereira de Figuei-
redo (1725-1797) e de Antonio Félix Mendes, proi-
bindo, da mesma forma, a utilização da Arte do Pe. 
Manoel Álvares, que deveria ser imediatamente quei-
mada. A gramática de Lobato (1771) atacou a Arte 
de Bento Pereira (1672), utilizando como argumen-
to a existência de vários erros que comprometiam a 
integridade do compêndio. Assunção (1997) acredita 
que a aversão demonstrada por Lobato deve ser en-
tendida como uma referência à gramática do padre 
Álvares, uma vez que, por o ter seguido em muitos 
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exemplos, a crítica indireta poderia ser uma saída 
para a exposição dos pensamentos que as diretrizes 
das reformas pombalinas pregavam.
A partir de 1768, os livros e papéis introduzidos em 
Portugal e, consequentemente, em suas colônias, se-
riam examinados pela “Real Mesa Censória”, órgão 
criado em 1768, com o objetivo de analisar e selecio-
nar os livros a serem distribuídos em Portugal e suas 
colônias. Um fundo pecuniário, chamado de “Subsídio 
Literário”, foi criado em 1773 com o objetivo de finan-
ciar ações educativas, tais como os ordenados dos 
professores, a compra de novos livros para uma bi-
blioteca pública subsidiada pela Mesa Censória, bem 
como a organização de um museu de variedades.
Com o intuito de facilitar o ensino, as Instruções pre-
conizavam a utilização de textos mais simples, inicial-
mente, seguidos daqueles de leitura mais complexa. 
Essa ideia de simplificação do ensino era bastante 
difundida na Europa, de modo que, segundo Michael 
(1997), desde o século XVI havia a preocupação em 
ensinar a língua inglesa partindo da letra, indo para 
as frases e só depois chegando aos textos mais sim-
ples e mais complexos, respectivamente.
Em seu projeto pedagógico, Pombal acatou as suges-
tões de Verney e deliberou sobre a necessidade de se 
produzir uma gramática de Língua Portuguesa mais 
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concisa e um dicionário mais resumido, além de proi-
bir a circulação da Arte da grammatica latina do Pe. 
Álvares. Em substituição a esta obra, o Novo methodo 
da grammatica latina reduzido a compendio para 
uso das escolas da Congregação do Oratorio, com-
posto pelo padre Antônio Pereira, em 1752, passou a 
ser recomendado. Essa mesma orientação, segundo 
esse autor, foi verificada em territórios brasileiros, de-
vendo ser punidos todos aqueles que continuassem 
utilizando a Arte do Padre Álvares ou que não quei-
massem os referidos livros (ANDRADE, 1978).
O Novo Método, preconizado pelos Oratorianos, con-
solidava os preceitos de Verney de se utilizar uma 
gramática clara e concisa, escrita no vernáculo, 
bem como da associação do Latim à necessidade de 
fortalecimento da cultura e do acesso aos estudos 
universitários, com grande enfoque dado aos es-
critores clássicos. Os oratorianos, segundo Maxwell 
(1997), podem ser considerados como os verdadei-
ros propiciadores do desenvolvimento das ciências 
naturais, tendo sido os grandes responsáveis pela 
difusão das ideias de autores proibidos, tais como 
Francis Bacon (1561-1626), René Descartes (1596-
1650) e John Locke (1632-1704).
A decisão em se utilizar métodos mais breves e 
concisos permaneceu durante o século XIX na colô-
nia brasileira, conforme salienta Oliveira (2006), ao 
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atestar ter sido uma recomendação de D. João VI a 
adoção de gramáticas simplificadas, principalmente 
das línguas vivas, devendo ser estas, na medida do 
possível, escritas pelos professores nomeados para 
as cadeiras de Língua Inglesa e Francesa.
O Marquês de Pombal também foi conhecido por ser 
implacável com aqueles que o desafiavam. Entre as 
muitas pessoas que perseguiu está o próprio Verney, 
que, segundo Azevedo (2004), foi expulso de Roma em 
1771, em decorrência da alegação de Sebastião José 
de que Verney exagerava nas despesas, exigências e 
desatenções pessoais, acusando-o, dessa forma, de 
inconfidência. Verney havia sido condenado à morte, 
mas foi, no entanto, poupado e banido de Lisboa.

2.2 O Colégio dos Nobres e a reforma da 
Universidade de Coimbra 

O Colégio Real dos Nobres, criado em 1761, teve sua 
inauguração efetivada em 19 de março de 1766, “na 
presença do rei D. José, da família real e nobreza da 
corte”. Com o objetivo de substituir o Colégio das Ar-
tes de Coimbra, foi uma escola destinada a receber 
os alunos em processo de formação de “Perfeitos Mi-
litares”, sendo seus alunos, na realidade, um misto 
de homens de letras e de soldados, ou seja, a “futura 
elite do poder, técnica e burocrática, ilustrada e útil; 
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enfim, uma nova aristocracia virada para o serviço e 
o bem públicos” (NORTON, 2008, p. 38). Nesse mo-
delo de formação de uma nova nobreza militar, ca-
bia o conhecimento das línguas clássicas (o Latim e 
o Grego), bem como das línguas vivas em ascensão.

No TÍtulo VIII do Estatuto, no que se refere às diretri-
zes destinadas aos professores das línguas francesa, 
italiana e inglesa, é enfatizada a necessidade de pre-
parar os alunos para a leitura de bons livros que são 
escritos nesses idiomas, para que não seja prejudi-
cado o sucesso dos alunos. O inglês, conforme orien-
tações desse documento, deveria ser objeto de estu-
do dos “collegiaes” mais promissores, de modo que: 
“depois de haverem passado as Classes da Rhetorica, 
Logica, e Historia, aprendão pelo menos as Línguas 
Franceza, e Italiana; ainda que será muito mais util 
aos que forem mais capazes, e estudiosos procurarem 
possuir tambem a Lingua Ingleza” (PORTUGAL, 1830, 
p. 781-782). Para o ensino dessas línguas vivas, foi re-
comendada uma ênfase no lado prático, com o objeti-
vo de evitar a memorização de um grande número de 
regras desnecessárias e inúteis. Os livros precisariam 
ser os mais corretos e agradáveis possíveis, uma vez 
que, além de preparar o aluno para a aprendizagem 
do idioma, deveriam fornecer modelos destacados 
pelos “louváveis costumes” dos professores que, mes-
mo não morando nos Collegios, deveriam comparecer 
nas horas determinadas para as suas lições.
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O legislador ressalta, no Estatuto do Colégio Real dos 
Nobres, a importância em resgatar a instrução da 
mocidade em “collegios”, de modo que os alunos pos-
sam estar preparados para assumir suas profissões 
em um curto espaço de tempo. De acordo com esse 
documento, o rei D. João III havia fundado, em 1547, 
o “Collegio das Artes”, na cidade de Coimbra, com 
um grande número de professores distintos e em to-
tal correlação com a Universidade de Coimbra. Esse 
quadro, no entanto, começou a ser revertido quando, 
em 1555, este colégio foi entregue aos cuidados da 
Companhia de Jesus. O Alvará de 1759 faz referência 
ao momento em que o Colégio das Artes foi entregue 
aos jesuítas, desagradando a todos os professores da 
Universidade de Coimbra. Tantas foram as “usurpa-
ções”, que o Reitor da Universidade foi proibido de 
visitar as instalações do colégio das Artes, para que 
este não entrasse em contato com

as desordens, e os erros de methodo, que nelle ti-
nhão introduzido; e de pretenderem desmembrar 
renda da dita universidade para engrossarem as 
suas ao mesmo tempo em que se tinham offereci-
do a ensinar de graça; de tal sorte que já nos Rei-
nados dos Senhores Reis Dom Sebastião, e Dom 
Henrique, não só chegarão a extinguir de todo 
aquelle collegio, mas passarão com os sobreditos 
abusos a pôr em consternação toda a Universida-
de de Coimbra (PORTUGAL, 1830, p. 774-775).
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O Colégio das Artes acabou sendo convertido a “Casa 
de Noviços”, e a perda desta instituição de ensino, 
segundo o legislador, trouxe grandes atrasos para a 
Nação portuguesa e para a Igreja. Com a expulsão 
dos jesuítas, a glória de Portugal poderia novamente 
ser possível. O cuidado com o “Collegio Real dos No-
bres” fez com que a educação dos cem “Porcionistas” 
ficasse totalmente ligada ao rei e sob a sua proteção 
privativa, na medida em que, para os grandes cargos 
públicos, estes cem estudantes teriam preferência. 
A interligação entre o Colégio dos Nobres e a Uni-
versidade de Coimbra foi novamente restabelecida, 
através desse estatuto, na medida em que o rei de-
terminou que todos os alunos, professores e familia-
res do colégio que possuíssem funções de aprendiz 
ou ensino teriam os mesmos “Privilégios, Indultos, e 
Franquezas, de que gozão os Lentes, e Estudantes da 
Universidade de Coimbra, sem differença alguma”, 
podendo estas pessoas, inclusive, utilizar os hospi-
tais da proteção real (PORTUGAL, 1830, p. 786). Esta 
condição de equivalência entre regalias dos alunos 
do Colégio de Nobre e da Universidade de Coimbra 
é totalmente compreensível, quando analisamos que 
era da vontade do rei que os alunos do “Collegio” ti-
vessem acesso à Universidade, ou seja, aos Estudos 
Maiores, bastando, para tanto, uma carta assinada 
pelo Diretor Geral dos Estudos. Da mesma forma, os 
alunos que concluíssem seus estudos no Colégio dos 
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Nobres teriam empregos públicos assegurados, sen-
do estes escolhidos a depender da distinção com a 
qual terminassem seus estudos.
O Colégio dos Nobres recebia os alunos melhor con-
ceituados da corte em sistema de internato, devendo 
cada inscrito pagar uma pensão de cento e vinte mil 
réis a cada ano de estudo, o que, por si só, caracteriza 
a instituição como sendo altamente elitista. Com a Lei 
do Diretório de 1757 e a obrigatoriedade do ensino na 
língua nacional, o latim começou a perder influência, 
o que fez com que as línguas vivas recebessem maior 
respaldo. O Estatuto do Colégio Real de Nobres, pro-
mulgado em 07 de março de 1761 com o intuito de 
regular todas as ações dessa instituição, bem como 
todas as pessoas que nela morassem ou apenas tra-
balhassem, exalta as línguas vivas, pela importância 
das mesmas no cenário nacional, proibindo que as 
conversas dentro do colégio, as chamadas “conver-
sações familiares”, fossem feitas nessa língua morta.

As conversações familiares serão sempre, ou na 
Lingua Portugueza, ou na Franceza, Italiana, ou 
Ingleza, como os collegiaes acharem que he mais 
conforme aos differentes gênios, e applicações, 
que cada hum delles fizer a estas Linguas vivas. 
Não poderão porém nunca conversar em Latim, 
por ser o uso familiar desta lingua morta mais pró-
pria para os ensinar a barbarisar, do que para lhes 
facilitar o conhecimento da mesma lingua (POR-
TUGAL, 1830, p. 779).
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Os alunos tinham em seus currículos o estudo de Re-
tórica, Lógica e História, com a subsequente apren-
dizagem das línguas rancesa e italiana, havendo, no 
entanto, recomendação para o estudo do Inglês, que 
seria muito mais útil em decorrência da quantidade 
de livros “doutos” escritos na Inglaterra, dando-se 
prioridade para o ensino em “viva voz”, com o objeti-
vo de evitar explicações complexas e desnecessárias.

Nas vinte páginas do Estatuto, fica notória a exis-
tência de um quadro altamente inflacionado, com 
um grande número de funções administrativas e 
atribuições bastante compartimentalizadas, o que 
levava a uma necessidade de se investir em salários 
e alimentação para um grande número de pessoas. 
Todos os alunos estavam sob o regime de internato, 
não podendo receber visitas sem o consentimento 
do Diretor Geral dos Estudos. A maioria dos funcio-
nários residiam no próprio Collegio, enquanto que 
outros deveriam apenas comparecer nos dias em 
que se fizesse necessária a sua presença, como era 
o caso dos professores de línguas vivas.

A estrutura desse internato compreendia a presen-
ça de collegiaes, reitor e vice-reitor, prefeito e vice-
-prefeitos dos estudos, professores, familiares do 
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collegio15, bibliothecarios, agentes e solicitadores do 
collegio, mordomo e comprador, cozinheiros e aju-
dantes, dispenseiro, porteiros e ministros do refei-
tório. O Reitor, pessoa responsável pela administra-
ção geral do colégio, deveria ser “Pessoa de Letras 
e Virtudes”, com residência fixa no collegio e com a 
impossibilidade de “pernoitar fora delle, sem nego-
cio grave, e urgente, dando primeira parte ao Direc-
tor Geral dos Estudos, se for obrigado a separar-se 
da sua residência por mais de hum dia” (PORTU-
GAL, 1830, p. 775-776).

É notória a preocupação com o caráter, a religião e 
formação das pessoas que seriam responsáveis pela 
administração dessa instituição de ensino. O próprio 
D. José I reforça a ideia de que, durante todo o seu 
reinado, presenciou-se a preocupação com a qualida-
de da instrução a ser obtida e a parceria que deveria 
existir entre Igreja e Estado, ao afirmar que “haven-
do Eu considerado que da boa, e regular instrucção 
da Mocidade he sempre tão dependente o bem Es-

15. De acordo com o Estatuto do Colégio dos Nobres, os colegiais deveriam 
ter pessoas específicas para cuidar do bem-estar e asseio dos estudantes 
em troca de “rações”, “alojamentos” e “ordenados”. Como não podiam ser 
simples criados, vinte familiares foram selecionados para ocupar o cargo 
de “familiares do Collegio”, tendo cinco alunos sob suas responsabilidades. 
Estas pessoas deveriam morar nas dependências do colégio, e poderiam, 
inclusive, acompanhar as aulas em bancos separados “conforme os seus di-
fferentes gênios, e exercicios, a que se destinarem” (PORTUGAL, 1830, p. 
784-785).
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piritual, e a felicidade Temporal dos Estados; para a 
propagação da Fé, e augmento da Igreja Catholica”. 
A palavra “felicidade” está em consonância com os 
seus ideais iluministas, uma vez que, segundo Teixei-
ra (1999) e Falcon (1993), a felicidade a ser alcança-
da faz parte do conjunto de preceitos referentes ao 
Iluminismo.
A felicidade e a razão são, na realidade, os dois pila-
res do movimento das Luzes, uma vez que, pelo pen-
samento iluminista, “a fé no progresso, o entusiasmo 
filosófico militante e a busca da felicidade não im-
pedem a presença do cristianismo”. A fé observada 
nessa época é, no entanto, diferenciada, estando as-
sociada aos valores morais racionais, o que permite 
ser possível se referir a um “cristianismo ilustrado”, 
através do qual “a fé em Deus é a condição para a 
virtude e a felicidade” (FALCON, 1993, p. 97).
A inclusão dos preceitos religiosos nas suas delibera-
ções reforça a tese de terem sido D. José I e o Mar-
quês de Pombal representantes de um iluminismo 
religioso, nos padrões similares ao do observado na 
Itália. As palavras finais dos estatutos fecham esse 
ciclo de valorização da religião e destacam todos 
aqueles que priorizam os preceitos religiosos, princi-
palmente, por agradar ao rei, na medida em que este 
arremata que “e porque a observancia dos sobredi-
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tos Estatutos será de tanta gloria de Deos, e de tanto 
serviço Meu, e utilidade pública, e Bem commum dos 
Meus Vassalos: Hei por bem, e Me praz que se cum-
prão, e guardem em tudo, e por tudo, e valhão como 
Lei” (PORTUGAL, 1830, p. 792).
Nas descrições das distribuições das horas de estu-
do, são descritas, em minúcias, todas as atividades a 
serem executadas pelos internos, bem como duração 
de cada uma delas. Entre essas atribuições, desta-
cam-se as missas diárias, das sete e quarenta e cinco 
às oito e meia no inverno e das sete e quinze às oito 
horas durante o verão. Da mesma forma, era obriga-
tória a ida à Igreja aos finais de tarde, para que os 
alunos pudessem “tomar a benção a Nossa Senhora”.
O Prefeito dos Estudos deveria possuir costumes 
considerados como exemplares, além de ser “bem 
instruido nas Bellas Letras, e de escrever com pu-
reza, e com elegância em Latim” (PORTUGAL, 1830, 
p. 777). Essa exigência para o cargo é facilmente 
entendida quando percebemos que “os tipos sociais 
predominantes no movimento ilustrado não são os 
burgueses propriamente ditos [...] e sim os ‘homens 
de letras’, ao lado de profissionais liberais, ‘oficiais’ do 
Estado absolutista e figuras da própria aristocracia” 
(FALCON, 1993, p. 96). O latim continuou a ser, mes-
mo com a clara intenção de fortalecer o português, 
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uma língua de referência e de elegância, o que fez 
com que, ainda no final do século XVIII, fosse consi-
derado como essencial para a formação e instrução 
da mocidade. No primeiro dia do Anno Literário, o 
prefeito deveria recitar uma oração latina em ceri-
mônia de abertura dos estudos, que contaria com as 
presenças de todos os Collegiaes, bem como do di-
retor geral e do El-Rei. Os vice-prefeitos eram eleitos 
entre os colegiais, reconhecendo-se os mais antigos 
e estudiosos. Tratava-se de um cargo nobre de fisca-
lização dos demais colegas, e esses estudantes re-
cebiam, como recompensa, a promessa de terem os 
primeiros lugares nas funções públicas do império.
Os alunos do Colégio dos Nobres estudavam língua 
latina, grega, retórica, poética, lógica e história, pas-
sando, logo após, para os estudos das línguas france-
sa e italiana, sugerindo uma importância acentuada 
para o Inglês, uma vez que, nos Estatutos, encontra-
mos a afirmação de que o francês e o italiano são 
obrigatórios, mas que “será muito mais util aos que 
forem mais capazes, e estudioso procurarem possuir 
tambem a Lingua Ingleza” (PORTUGAL, 1830, p. 782).
Os Estatutos também se preocuparam com o modo 
pelo qual as aulas deveriam ser ministradas, desta-
cando-se, no caso das línguas vivas, que não deveria 
haver uma sobrecarga de regras a serem impostas 
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aos alunos, já que, segundo El-rei, aprende-se es-
sas línguas “muito facilmente, e melhor, lendo, con-
ferindo, e exercitando em repetidas práticas”, utili-
zando-se, para tal, livros corretos e agradáveis, que 
deverão ser utilizados por professores de “louváveis 
costumes” (PORTUGAL, 1830, p. 782). Essa diver-
sidade de métodos foi colocada no Estatuto como 
nociva ao desenvolvimento dos estudos, e a necessi-
dade de se buscar uma uniformização foi destacada, 
uma vez que

da diversidade de methodos, que cada Professor 
inventa, e pretende estabelecer conforme o seu 
gênio; e da eleição tambem vaga, e arbitraria dos 
Livros, a que os Estudantes se devem applicar; 
resultou sempre uma perplexidade, e confusão 
muito prejudicial á mocidade, que se procura 
instruir; além das altercações, e discordias noci-
vas aos Estudos, que sempre costumão succeder, 
onde não há methodo certo, e Livros invariaveis 
para o ensino, e applicação dos Estudantes (POR-
TUGAL, 1830, p. 785).

Os Estatutos, dessa forma, consolidavam o método 
da gramática e da tradução como de eleição para os 
estudos de línguas, uma vez que os livros deveriam 
ser gramaticalmente precisos, com textos que pudes-
sem apresentar os bons costumes, e estes discutidos 
por professores de boa reputação, devendo haver 
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para a consolidação do conhecimento, segundo su-
gere D. José I, uma prática de repetição de exercícios 
e atividades que atestariam a aprendizagem.
De acordo com D. José I, a situação educacional de 
Portugal estava em estado calamitoso em função dos 
desmandos presenciados aos longos dos anos. Cada 
professor se apropriava de seu método e condu-
zia suas aulas de forma individualizada, quebrando 
o poder que a educação tem sobre a instrução dos 
jovens. El-rei enfatiza que o progresso na educação 
pode ser verificado quando “concorre a conformida-
de do methodo, e na escolha dos Livros se conserva 
sempre a paz, e a união, que he tão necessaria entre 
os professores; e se adiantam sempre os seus Discí-
pulos com regulares, e seguros progressos” (PORTU-
GAL, 1830, p. 785). 
Com o objetivo de uniformizar algumas aulas, o Es-
tatuto regulamentou os procedimentos a serem se-
guidos nas aulas de Logica, História, Matemática, 
Arquitetura Militar, e Civil, Desenho, Física, Artes, 
Cavalaria, Esgrima e Dança, através da elaboração 
de uma minuta contendo todas as informações ne-
cessárias para o professor em busca de uma aula 
de qualidade. Essa mesma preocupação em tecer 
comentários para a normatização do ensino foi ve-
rificada no século XIX em Portugal e suas colônias, 
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mais especificamente no Brasil, com a tentativa de 
se promover uma orientação para professores, dessa 
vez de línguas vivas. De acordo com a Decisão n. 29 
de 1809, os professores de inglês e francês deveriam 
ditar suas aulas por compêndios que valorizassem os 
bons costumes e estilos da época, devendo-se bus-
car a elaboração de gramáticas pelos professores 
responsáveis por essas cadeiras de ensino. De acor-
do com Torre (1985), o Colégio dos Nobres funcionou 
mal e durante pouco tempo, uma vez que, em 1765, 
ainda não havia professores para as línguas vulgares 
propostas nos Estatutos.
As “Artes liberaes”16, como a Cavalaria a Esgrima e a 
Dança, eram também regulamentadas nesse docu-
mento e deveriam ser praticadas durante o verão, de 
modo a ser possível apresentar exercícios públicos 

16. Segundo nota de rodapé contida na obra de Verdelho (1982, p. 5), “Arte 
constitui uma designação metonímica dos manuais de estudo das artes li-
berales, especialmente da gramática e da retórica. Arte, do latim ARTEM, 
corresponde à forma grega TECHNÉ, que aparece no título da primeira de 
todas as gramáticas ocidentais a Téchnê Gramatikê, de Dionísio Trácio, da 
escola de Alexandria, no séc. II a.C. . Nos gramáticos latinos, continua-se 
esta designação de arte, entre outros, em Carísio, Diomedes e, sobretudo, 
em Donato. Por sua vez, a designação INSTITUTIONEM, vulgarizada igual-
mente nos manuais de retórica, a partir da obra de Quintiliano (De Institutio-
ne Oratoria), serviu no título da obra gramatical de Prisciano Institutionum 
gramaticarum libri. Donato e Prisciano são os nomes de referência básica, 
na tradição gramatical europeia e na sequência desta tradição, tanto a for-
ma Ars como a forma Institutio aparecem alternadamente no título da maior 
parte das gramáticas latinas europeias”.
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dessas três artes nos últimos dias do Anno Literário, 
contando-se, sempre que possível, com a presença 
de pessoas da Corte e do próprio rei.
O Colégio dos Nobres fechou as suas portas em 1771, 
em decorrência de problemas de ingerências admi-
nistrativas, capazes de degradar o estabelecimento 
sem que Pombal pudesse impedir. Foi constatado 
que os professores, quase todos estrangeiros, “leva-
vam vidas pouco recomendáveis e desleixavam-se na 
disciplina, perdendo os alunos de mão. Descobriu-se 
que, à sombra do Colégio, se fazia toda a casta de ne-
gócios, e as cozinhas serviam de refeitório a amigos 
de mestres e funcionários” (NORTON, 2008, p. 47). 
Antes do fechamento do colégio, muitos alunos foram 
preparados para a Universidade de Coimbra, rece-
bendo indicações para a ocupação de alguns bancos. 
Esse era, na realidade, o grande objetivo do Colégio 
dos Nobres: o início da preparação do perfeito nobre, 
de modo que pudesse seguir para a Universidade re-
formada, onde seus estudos seriam concluídos.
As medidas educativas de D. João VI, no Brasil, tam-
bém acompanharam os mesmos princípios defendi-
dos pelo Marquês de Pombal, no que diz respeito à 
valorização dada às línguas vivas, mais especifica-
mente ao inglês e ao francês. Em menos de um ano 
após a chegada da família real no Brasil, D. João VI 
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promulgou a Decisão n. 29, e criou, assim, uma Ca-
deira de Língua Inglesa e outra de Língua France-
sa. Tais estudos estavam relacionados à finalidade 
de prover conhecimentos indispensáveis aos nobres 
habitantes do Brasil, que teriam acesso às Aulas de 
Comércio, de Agricultura e de Fortificações, amplian-
do esse leque de opções na medida em que a colônia 
era estruturada (OLIVEIRA, 2006).
Os Estatutos do Real Colégio dos Nobres são de gran-
de importância para o entendimento da evolução do 
ensino de línguas, mais especificamente do Inglês, 
em Portugal e no Brasil, uma vez que, pela primeira 
vez, uma legislação dispôs sobre a necessidade  de se 
estudar as línguas vivas. O ensino da língua inglesa 
foi colocado como diferencial, em uma sociedade em 
busca de perfeitos negociantes e nobres para coman-
dar as colônias portuguesas. Os Estatutos deixam 
claro, dessa forma, que os collegiaes mais destaca-
dos deveriam adentrar o estudo das línguas vivas, 
pela importância das mesmas para o acesso ao co-
nhecimento. Trata-se, assim, da primeira referência à 
institucionalização do ensino de nglês em Portugal.
Quando falamos sobre a Reforma dos Estatutos da 
Universidade de Coimbra, é notório, ao lermos os Es-
tatutos, que a principal intenção de Pombal era a de 
colocar a Universidade em uma posição central na 
sua política, de modo a se constituir no “coração do 
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Estado”. “Por meio de professores, ela deveria criar 
e promover a luz do saber, difundindo-a para todos 
os compartimentos da Monarquia, com a função de 
revitalizar a administração pública e promover a fe-
licidade do homem” (TEIXEIRA, 1999, p. 27). Essa 
intenção, manifestada claramente por Pombal, era 
reforçada por D. Francisco de Lemos de Faria (1735-
1822), o reitor por ele nomeado para estar à frente da 
administração da Universidade de Coimbra.
As universidades de Lisboa e Évora eram adminis-
tradas pelos jesuítas, funcionando apenas como 
“diferenciador hierárquico”, fundamentado no es-
tudo de Aristóteles e, com a inserção do método 
experimental em Portugal, na rejeição a textos de 
Newton, Descartes ou Locke, por exemplo, que, du-
rante o século XVII, “operaram uma ruptura audacio-
sa da tradição de autoridade, seja bíblica seja aris-
totélica, e encareceram os méritos do raciocínio, da 
experiência e da utilidade” (MAXWELL, 1997, p. 10).
A Reforma da Universidade de Coimbra, em 1772, re-
presentou, segundo Carvalho (1978), o coroamento das 
medidas pedagógicas do reinado de D. José I e seu 
primeiro-ministro, o Marquês de Pombal. Seu objeti-
vo era elaborar programas de estudos que não feris-
sem a cristandade e estivessem em consonância com 
a ideologia política dominante, tendo sido necessária, 
para tanto, a reformulação de seus estatutos, o que 
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foi assegurado com a criação da Junta da Providência 
Literária, em 23 de dezembro de 1770, sob a inspeção 
do Cardeal da Cunha e de Sebastião José de Carvalho 
e Melo. Dentre os principais traços que caracteriza-
ram essa reformulação, pode-se citar “a valorização 
do método experimental e do método matemático, o 
antiescolatismo sistemático, o apego à história, à críti-
ca e à hermenêutica, no tratamento de questões teoló-
gico-jurídicas” (CARVALHO, 1978, p. 155).

Para o reformador e novo reitor Francisco de Le-
mos, intérprete fiel das idéias de Pombal, a Uni-
versidade deveria difundir, através daqueles que 
formava, “a Luz da Sabedoria por todas as partes 
da monarquia, animar e vivificar todos os ramos 
da administração pública, e promover a felicidade 
dos homens, ilustrando os seus espíritos com as 
verdadeiras noções do justo, do honesto, do útil”. 
Com a reforma proporcionava-se o desenvolvi-
mento das virtudes sociais, defesa do bem público, 
o fortalecimento do Estado e o aperfeiçoamento 
da sua administração (NORTON, 2008, p. 62).

A reformulação da Universidade motivou a organiza-
ção dos estudos médicos, matemáticos e filosóficos, 
ambos incluindo os estudos não obrigatórios das lín-
guas francesa e inglesa, e teve sua decadência, se-
gundo Azevedo (2004), alguns anos após a queda 
de Pombal, podendo ser atribuído esse fracasso ao 
afastamento do ministro.
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2.3 As Reformas Pombalinas no Brasil:  
Um caso de fracasso?

Andrade (1978) e Fávero (2005), ao tentarem provar 
não terem sido realizadas as ações das Reformas 
Pombalinas da Instrução Pública no Brasil, citam o 
fato de que o seu acompanhamento não foi efetivo, 
como pode ser comprovado ao se analisar o caso 
de São Paulo. Por estar ligada à capitania do Rio 
de Janeiro, as notícias, gramáticas e dicionários não 
chegaram ao Brasil nos primeiros anos após o esta-
belecimento do Alvará de 1759. Uma melhoria só foi 
observada após o ano de 1768, quando, já indepen-
dente, São Paulo teve novas escolas de ler e escrever, 
tendo sido registrada, no mesmo ano, a publicação 
do “Estatuto que hão de observar os mestres das 
escolas dos meninos nesta Capitania de São Paulo”, 
com o objetivo de regulamentar o ensino.
Os encarregados em fazer com que a Lei do Diretó-
rio fosse aplicada no Brasil enfrentaram muitas difi-
culdades, principalmente pela falta de pessoas pre-
paradas para colocar em prática as determinações 
desta legislação, o que fez com que muitos pesqui-
sadores, como Carneiro da Cunha, afirmassem que 
“o Diretório não vicejou em parte nenhuma, por falta 
de gente capaz” (CUNHA apud FÁVERO, 2005, p. 



102/215 2. O projeto pedagógico de Pombal em Portugal e no Brasil

4). Apesar desta relativa incredibilidade, é notório 
observar que o Diretório só foi abolido em 1798, no 
reinado de D. Maria I.
Com a dificuldade de envio de livros e cartilhas per-
tencentes ao conjunto de obras a serem disponibi-
lizadas pelo gabinete de D. José I e a constatação 
de excesso no preço dos livros pelos comissários no-
meados, conforme atesta Andrade (1978), é publica-
da uma Breve instrucçam para ensignar a Doutrina 
Christaã, ler e escrever aos Meninos e ao mesmo 
tempo os princípios da lingua portuguesa e sua or-
thografia, de autoria desconhecida, na qual consta 
que os professores

eram considerados detentores da “occupação mais 
nobre e mais útil ao Estado e a Igreja”, por infun-
direm “no espírito, as primeyras imagens e os pri-
meyros pensamentos que devemos ter do santo te-
mor de Deos, da obediência ao Rey e aos Ministros 
respectivos, do amor e respeyto aos nossos mayo-
res, do affeto necessário à Patria e aos interesses 
da Monarchia (apud ANDRADE, 1978, p. 13).

As Artes do Pe. António Pereira e de Antonio Felix de 
Mendes demoravam a chegar no Brasil ou chegavam 
em quantidades insuficientes. Da mesma forma, o Di-
cionário Latino e Português, prometido desde 1759, 
só ficou pronto em 1762, segundo Andrade (1978), 
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dificultando os trabalhos nas colônias. De acordo 
com esse mesmo autor, as Reformas Pombalinas da 
Instrução Pública não alcançaram o sucesso almeja-
do por Pombal no Brasil, podendo tal afirmação ser 
atribuída a uma série de desventuras ocorridas nesta 
colônia. O longo tempo transcorrido entre as cartas 
trocadas entre o Principal Almeida e seus comissá-
rios, de fato, dificultava a rápida tomada de decisões.
A comunicação feita entre o Diretor Geral de Estudos 
e seus comissários no Brasil se dava através de cartas 
e a demora, ou muitas vezes ausências das mesmas, 
impedia que houvesse um bom acompanhamento 
dos estudos por parte do Principal Almeida. Além da 
lentidão na comunicação, pode-se também citar, se-
gundo Andrade (1978), a dificuldade em se ter pro-
fessores régios nas colônias, mais especificamente 
no Brasil. Exames foram feitos, porém nenhum dos 
aprovados foi nomeado, uma vez que era necessário 
que cada um dos aprovados “constituísse em Lisboa 
o seu procurador, que teria que prestar juramento pe-
rante o Chanceler-mor do Reino” (ANDRADE, 1978, 
p. 25). Na falta de professores, a Direção Geral dos 
Estudos autorizou as capitanias a restabelecerem o 
ensino através de professores interinos por eles no-
meados através de exame, e que, por não estarem li-
gados à coroa portuguesa, receberiam um ordenado 
pago pelas contribuições dos pais dos alunos.
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Além da aprovação no exame público, as qualidades 
morais dos candidatos eram analisadas e as expe-
riências com ensino levadas em consideração, para 
que o resultado final pudesse ser divulgado. Até 
mesmo a liberação de licenças para professores pri-
vados estava sob a condição de haver uma análise 
das condições acima expostas, de modo que 81% dos 
professores que se candidatavam para professores 
régios ou privados possuíam experiência docente an-
terior. Como o ensino havia ficado por muito tempo 
nas mãos de religiosos, pode ser destacado como de 
suma importância para o entendimento do proces-
so de seleção de professores o fato de que 72% das 
pessoas inscritas pertenciam ao clero. Assim sen-
do, “se os primeiros professores régios foram ainda 
formados predominantemente pelos jesuítas e pelas 
demais congregações religiosas, as próprias aulas 
régias se constituíram no espaço de formação dos 
professores” (MENDONÇA, 2005, p. 33).
É provável que o Diretório não tenha atingido todo 
o território brasileiro, uma vez que não temos docu-
mentos suficientes para atestar essa presença. O Di-
retório dos Índios esteve diretamente relacionado à 
realidade da região do Grão-Pará, o que fez com que 
Luiz Diogo Lobo da Silva, ao avaliá-lo, percebesse a 
não adaptabilidade à sua região, e decidisse modifi-
cá-lo para a aplicação à sua Capitania.
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Conforme discutido por Medeiros (2007), a Lei de 
Liberdade de 1755 e o Diretório de 1757 se fizeram 
sentir no estado de Pernambuco por meio da promul-
gação, em 8 de maio de 1758, da Direção com que 
interinamente se devem regular os índios das no-
vas vilas e lugares eretos nas aldeias da capitania 
de Pernambuco e suas anexas. Algumas partes são 
idênticas às observadas na Lei do Diretório, poden-
do-se destacar algumas diferenças, como o incentivo 
à extração do gravatá e a proibição ao consumo de 
aguardente e juremas.
Ao analisar as correspondências recebidas por Fran-
cisco Xavier de Mendonça Furtado, Fávero (2005) 
encontrou uma carta enviada por Luis Diogo Lobo da 
Silva, datada de 16 de novembro de 1760, através da 
qual o governador de Pernambuco atestava que em 
nenhum momento se colocava contrário às decisões 
do Diretório, acomodando, na medida do possível, 
as orientações desse documento às peculiaridades 
da sua região. Este fato nos auxilia a compreender o 
porquê da província de Pernambuco ter adaptado as 
orientações recebidas pela Lei de 1755, bem como o 
estreito laço estabelecido com a coroa portuguesa. 
A tentativa de seguir as determinações de Portugal 
foi uma constante na Capitania de Pernambuco. Em 
decorrência da dificuldade em se encontrar profes-
sores franciscanos e oratorianos para substituir os 
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jesuítas, expulsos desde 1757, Portugal enviou dois 
professores régios para essa capitania, fato este que 
não foi suficiente para dirimir os problemas encon-
trados. Dessa forma, o Conde de Oeiras, em 21 de no-
vembro de 1759, anunciou a Luis Diogo Lobo da Silva, 
governador e capitão-general de Pernambuco, que 

Sua Magestade he servido mandar remeter e re-
comendar os dois professores régios de Gramática, 
“que vão estabelecer nessa capitania de Pernam-
buco e o novo methodo dos Estudos”, para que lhes 
fossem dadas casas e o ordenado julgado necessá-
rio para o sustento (apud ANDRADE, 1978, p. 52).

A Reforma Pombalina da Instrução Pública, iniciada 
no território brasileiro a partir da Lei de 1757, sem-
pre esteve associada às ordens vindas de Lisboa. O 
ensino elementar, no entanto, conforme atesta Fáve-
ro (2005), esteve sob a proteção dos governadores 
do país. Para a manutenção deste ensino, Luiz Diogo 
Lobo da Silva comandou o processo de publicação e 
implementação da Breve instrucçam para ensignar 
a doutrina christaã, ler e escrever aos meninos e ao 
mesmo tempo os princípios da lingoa portugueza 
e sua orthografia. De acordo com Casimiro (2005, 
p. 151), este documento, datado de 1759, não possui 
autoria conhecida, caracterizando-se como sendo, ao 
mesmo tempo, um manual (direcionado aos mestres) 
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e uma cartilha (preparada para os discípulos), capaz 
de apresentar uma “excessiva preocupação pedagó-
gica em ensinar aos alunos os deveres e obrigações 
para com a Igreja, o Monarca e a Língua Portuguesa”.
Os Portugueses alegavam que os brasileiros eram 
preguiçosos e sem interesse em aprofundar seus 
estudos. Por outro lado, muitos alunos de um dos 
professores régios constantemente solicitavam 
transferência para as aulas dos professores da terra, 
chegando este fato ao conhecimento de Tomás de 
Almeida, por intermédio de carta enviada pelo seu 
comissário, o Conde de Vila Flor. Esse tipo de situa-
ção era totalmente reprovado pelas Instruçoens de 
1759. Segundo as cartas do conde, a falta de aceita-
ção dos professores régios podia estar associada à 
oposição dos “naturaes”, à pouca assistência e fer-
vor nas aulas ou, até mesmo, às incivilidades do pro-
fessor régio Manuel da Silva Coelho, que chegou a 
perder quarenta e três alunos em uma única classe. 
O comissário insinuou que uma possível utilização 
do método antigo poderia ter contribuído para uma 
maior aceitação das aulas dos professores “do Paiz”. 
O pequeno número de professores régios era, prova-
velmente, motivo de discórdia entre as duas classes 
de professores que aqui surgiram. De acordo com 
Azevedo (2004), em 1761, havia muitos poucos pro-
fessores régios, estando estes restritos às cidades 
de Lisboa, Coimbra, Porto, Évora e Pernambuco.
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De início, percebeu-se uma insatisfação dos profes-
sores “naturaes ou do Paiz”, uma vez que estes não 
recebiam ordenados e sim pagamentos dos discípu-
los, ao contrário do que acontecia com os professores 
régios. O ordenado para tais professores foi estipula-
do em 480$000, valor semelhante ao pago, no século 
XIX, aos primeiros lentes nomeados no Brasil, poden-
do-se exemplificar: 1) o salário de “500$000 anuais”, 
pago ao padre João Baptista, Professor Público de 
uma Cadeira de “arithmetica, algebra e trigonome-
tria” na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência de 
conteúdo disposto na Carta Régia de 19 de agosto de 
1799; 2) o pagamento do ordenado de 400$000 por 
ano ao padre René (Renato) Boiret, Professor de Lín-
gua Francesa e 3) o mesmo ordenado de 400$000 
anuais estipulado, a partir do Decreto de 23 de feve-
reiro de 1808, nomeando José da Silva Lisboa, pro-
fessor ocupante da Cadeira de Ciência Econômica na 
cidade do Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 2006).
Mendonça (2005), com base nas pesquisas de Ba-
nha de Andrade, alega que a escassez de professores 
aprovados por exame poderia ter arruinado a refor-
ma, o que foi impedido graças ao número de mestres 
particulares verificados na época, que eram também 
obrigados a seguir o novo método e a utilizar os li-
vros recomendados e aprovados pela Mesa Censória.
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Entre 1759 e 1772, proveram-se apenas 23 pro-
fessores régios de gramática latina, para todos 
os domínios do reino (13 em Lisboa, 2 em Coim-
bra, 2 no Porto, 2 em Évora, 1 em Luana e 3 no 
Brasil), o número de licenças de gramática latina 
concedidas a mestres particulares foi infinitamen-
te superior ([...] 744 mestres de gramática latina 
licenciados, nesse período, apenas em Portugal 
(MENDONÇA, 2005, p. 36).

Os problemas encontrados pelo Marquês de Pombal 
para administrar essa sucessão de acontecimentos 
que dificultaram a implantação das reformas nas 
colônias portuguesas pode estar relacionada ao ter-
remoto ocorrido em Lisboa em novembro de 1755, 
seguindo de incêndio, que teve a duração de seis 
dias. Preocupado com o projeto de reconstrução da 
cidade, as colônias portuguesas provavelmente não 
tiveram o acompanhamento mais de perto do Mar-
quês, que não conseguiu antever os problemas que 
a sua reforma teria na América portuguesa. Aliado 
a esse fato, Portugal havia se envolvido na Guer-
ra dos Sete Anos (1756-1763), de abril a novembro 
de 1762, sob o comando do Conde de Lippe, contra 
os espanhóis, aliados dos franceses, o que causou 
grandes prejuízos para a coroa portuguesa (DIAS; 
FERNANDES, 2007, p. 11).



3. As Gramáticas Inglesas da “Era” 
pombalina, as aulas de comércio e a 

Gramática de Castro.

A partir do século XVIII, percebe-se o início do pro-
cesso de escolarização e a profissionalização dos 
professores (NÓVOA, 1986). O Estado passa a con-
trolar todas as ações educativas, tendo como um de 
seus principais resultados a institucionalização da 
profissão docente, isto é, a transformação dos pro-
fessores em funcionários do Estado. O impulso para 
a profissionalização do ensino está relacionado ao 
Alvará de 28 de junho de 1759, conhecido como Lei 
Geral dos Estudos Menores, através do qual Pombal 
acusava os jesuítas de serem os grandes causado-
res do estado calamitoso em que se encontravam as 
Letras Humanas, como já foi dito, propondo, como 
solução, a estatização do ensino e a necessidade de 
uma habilitação legal para a ocupação do cargo de 
professor régio. No caso do ensino das primeiras le-
tras, “Os mestres, grupo até aí claramente distinto 
dos professores de gramática latina, de retórica, de 
grego e de filosofia (isto é, dos professores do ‘se-
cundário’), começam a afirmar-se como fazendo 
parte do grupo social de ‘professores’, ainda que das 
‘primeiras letras’” (NÓVOA, 1986, p. 25).
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Com as Reformas Pombalinas, ganha ênfase foi dada 
a questão da instrução pública e a necessidade de 
qualificação do professor. Observa-se, no Brasil, des-
de então, a preocupação com a nomeação de profes-
sores mais capacitados e dedicados à instrução de 
alunos para os exames preparatórios e o consequen-
te ingresso nas universidades portuguesas ou nas 
diversas aulas criadas a partir de 1808, ano da vinda 
da família real portuguesa para o Brasil.
Data de 1809 a primeira referência ao ensino de idio-
mas em solo brasileiro. A Decisão n. 29, de 14 de ju-
lho, criou duas cadeiras de ensino de línguas: uma de 
Língua Inglesa e uma de Língua Francesa:

E sendo outrossim tão geral, e notoriamente co-
nhecida a necessidade, e utilidade das linguas 
franceza e ingleza, como aquellas que entre as lin-
guas vivas teem o mais distincto logar, é de mui-
to grande utilidade ao Estado, para augmento, e 
prosperidade da instrucção publica, que se crêe 
nesta capital uma cadeira de lingua franceza, e 
outra de ingleza (apud OLIVEIRA, 2006, P. 81).

Desde a sua instituição, as Línguas Inglesa e France-
sa estiveram associadas a sua utilidade instrumental, 
de modo a servir como acesso a um conhecimento 
científico escrito em língua estrangeira, principal-
mente após a Lei do Diretório de 1757 e o Alavará 
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de 1770, que enfatizam a necessidade da se utilizar 
o vernáculo e não mais o latim como língua oficial 
dos estudos, sejam eles de língua portuguesa ou das 
demais língua vivas. Seguindo as orientações des-
sa Decisão de 1809, os professores deveriam com-
por gramáticas a serem utilizadas em suas aulas. Os 
compêndios produzidos em Portugal e seus domí-
nios, desde então, tentam reproduzir estilos conside-
rados como de excelência, de modo a incentivar os 
bons costumes e fornecer modelos para a sociedade 
da época. Ainda em 1809 foram feitas, e assinadas 
por D. João, as cartas de nomeação dos professores 
das Línguas Francesa e Inglesa. A primeira, datada 
de 26 de agosto, nomeava o padre René (Renato) 
Boiret, professor da Língua Francesa, com o ordena-
do de 400$000 réis por ano. A segunda carta, de 9 
de setembro, nomeava, nos mesmos termos e com o 
mesmo ordenado, para professor da Língua Inglesa, 
o padre irlandês John (João) Joyce (ALMEIDA apud 
OLIVEIRA, 2006).
Segundo Almeida (2000), Boiret era um professor 
bastante experiente, tendo lecionado no Colégio Real 
dos Nobres por um salário menor (200$000 réis). 
Em 9 de setembro do mesmo ano, o padre irlandês 
John (João) Joyce foi nomeado professor de Língua 
Inglesa. De acordo com o Colégio Brasileiro de Ge-
nealogia, John Joyce também exerceu as funções de 
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Cavaleiro da Ordem de Cristo e Reitor do Colégio de 
São Patrício. Assumiu a Cadeira de Língua Inglesa 
do Seminário de São José de 1809 a 1821, ano de seu 
retorno a Portugal, segundo o que consta nos Anaes 
do Parlamento Brazileiro (BRASIL, 1860, p. 131).
A influência da língua francesa no Brasil pode ser 
reforçada em diversos momentos da legislação edu-
cacional no século XVIII e XIX, destacando-se a reda-
ção da Decisão n. 29, da referida lei, que orientava os 
professores a lecionar as Línguas Inglesa e Francesa 
de modo a habilitar seus discípulos em “bem fallar e 
escrever” pelos “melhores modelos do século de Luiz 
XIV”, numa verdadeira referência aos padrões france-
ses, considerados como modelos a serem seguidos.

Como decorrência de seu caráter funcional, em 
muitas profissões que tinham no ensino de línguas 
um pré-requisito, o uso do francês era priorizado. 
Entre essas profissões, destacam-se as dos en-
genheiros militares: a Academia Militar, em 1793 
priorizava o estudo de “fortificação, geometria pra-
tica, arithmetica, desenho, francez, primeiras let-
tras” [...] e a de cirurgiões, uma vez que, de acor-
do com as Instruções para o Lente de Cirurgia de 
1808, o curso cirúrgico então criado não admiti-
ria “praticantes sem ter conhecimento da Lingua 
Franceza” (OLIVEIRA, 2006, p. 35, 51).
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A ascensão da Literatura Francesa no reinado de 
Luiz XIV, ou seja, no final do século XVII e início do sé-
culo XVIII, fez com que o francês começasse a ocupar 
um lugar de destaque no mundo ocidental, anterior-
mente dominado pelo latim. Esse corpo de autores 
franceses passou a ser utilizado para o ensino da ju-
ventude em idade escolar em decorrência do estado 
de evolução verificado na França daquela época. “O 
trabalho de comentário, de exegese, de análise, os 
estudos de retórica, de literatura e de história da li-
teratura, efetuados ao longo do século XVIII, tomam 
como referência, daí por diante, mais a literatura 
francesa clássica do que a Antiguidade” (CHERVEL; 
CAMPERÈ, 1999, p. 157).
Ao lado dessa finalidade instrumental, caracteri-
zada pelo seu caráter ilustrado, uma vez que dava 
acesso à produção intelectual das nações cultas da 
Europa, havia também, no caso da língua inglesa, 
uma finalidade utilitária, a qual se fazia valer em 
um momento em que o país tinha acabado de abrir 
seus portos ao comércio estrangeiro, especialmen-
te o inglês, que, impedido pelo bloqueio continental 
imposto por Napoleão, precisava de outros merca-
dos para sua própria sobrevivência, obtendo condi-
ções bastante vantajosas no tratado entre as coroas 
portuguesa e britânica, podendo se destacar a ne-
gociação que resultou na proteção de D. João, em 
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sua fuga das investidas e ameaças do imperador 
francês, em troca do quase monopólio do mercado 
brasileiro (OLIVEIRA, 2006).
As gramáticas dos séculos XVIII e XIX apresentam 
características similares, tais como: divisão em qua-
tro partes (Ortografia, Etimologia, Sintaxe e Prosó-
dia); uma parte inicial dedicada ao estudo dos as-
pectos fonéticos do Inglês, partindo sempre dos sons 
das letras e sílabas; e uma parte contendo conjuntos 
de frases, diálogos familiares e cartas comerciais. 
Essa última parte pode estar contida na sintaxe. O 
grande número de similaridades entre as gramáti-
cas desse período comprova a contestação de Torre 
(1985, p. 31), ao afirmar que “é sempre difícil saber-
-se com segurança quando os gramáticos do pas-
sado eram originais, numa altura em que o plágio 
era uma prática corrente”. É comum encontrarmos 
compêndios com textos idênticos ou bastante pare-
cidos a de outras obras já publicadas, ou, até mes-
mo, livros em que a autoria não é determinada.

3.1 O ensino de inglês e as Aulas de Comércio

Analisando a legislação do começo do século XIX, 
no que diz respeito à institucionalização do ensino 
de línguas estrangeiras no Brasil, supõe-se ter sido 
aconselhado, ou até mesmo exigido, o conhecimento 
da língua francesa ou inglesa para que o ingresso ou 



116/215 3. As Gramáticas Inglesas da “Era” pombalina,  
as aulas de comércio e a Gramática de Castro.

matrícula em tais aulas pudesse ser assegurado. Em 
29 de julho de 1803, foi publicado um Alvará, con-
firmando os Estatutos da recém-criada Academia 
Real de Marinha e Comércio da Cidade do Porto, que 
previa o ensino de “hum systema de Doutrinas Ma-
thematicas, e Navegação, e huma Aula de Commer-
cio, outra de Desenho, e duas das Linguas Ingleza e 
Franceza” (PORTUGAL, 1828).
O Título XXIX ao XLIII desta lei trata das Aulas das 
Línguas Francesa e Inglesa, podendo ser possível a 
constatação do seu papel como instrumento de aces-
so a tais aulas, uma vez que, pela tradução das obras 
utilizadas na época, poder-se-ia adquirir os conheci-
mentos necessários para as matérias da Academia. É 
também possível, com esta análise, perceber o méto-
do de ensino utilizado, podendo-se classificá-lo como 
pertencente a um modelo baseado na gramática e na 
tradução, com uma certa ênfase para a pronúncia, 
de modo que se pudesse apreender o “gênio”, o “ca-
ráter”, o “estilo” e “gosto” das línguas, nos “Authores 
dignos de se estudarem”.
A Academia Real de Marinha e Comércio da cidade 
do Porto era, segundo Oliveira (2006), uma reivindi-
cação antiga da Junta da Administração da Compa-
nhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto D’ouro, 
que, desde 1785, já havia solicitado a El Rei a criação 
de Aulas de Matemática e Comércio. Ribeiro (1872, p. 
401-402) ressalta a importância de um documento 
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datado de 4 de janeiro de 1803, o qual apresenta ar-
gumentos em prol da criação da Academia, conforme 
atesta a seguinte citação:

Que sendo o commercio desta cidade o mais con-
sideravel do Reino, depois do da capital, e não se 
achando nella estabelecida aula de commercio, em 
que as pessoas, que se destinam a esta profissão 
possam adquirir os conhecimentos elementares do 
mesmo commercio: para o poderem exercer com 
perfeição e vantagem do Estado, se faz por isso 
muito necessario o estabelecimento da dita aula 
em utilidade publica: E que como muitas obras, 
que se acham escriptas, e se vão escrevendo em 
mathematica, em commercio, em agricultura, em 
fabricas e em navegação, é no idioma francez e 
inglez, e a maior navegação que fazem os navios 
deste porto, á exceção do Brazil, se destina para os 
paizes do Norte, e hoje felizmente para o Mar Bal-
tico, nos quais é preciso saberem os mariantes as 
linguas vivas da Europa, principalmente as duas 
sobreditas franceza e ingleza, precisando tambem 
os commerciantes daquelle auxilio para melhor 
exercitarem a sua profissão na correspondencia 
do seu commercio, seria muito util o estabeleci-
mento de uma aula de cada huma das referidas 
linguas; sendo esperavel, que da creação de todas 
as sobreditas quatro novas aulas nesta cidade, re-
sultarão a este Reino de V. ª R. immensas utilida-
des, sendo ella tão populosa, e de habitantes tão 
industriosos e susceptíveis de toda a educação, do 
mesmo modo, que o são os desta provincia e das 
adjacentes (apud RIBEIRO, 1872, p. 401-102).
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A leitura do trecho acima nos sugere uma íntima re-
lação do ensino das línguas estrangeiras com a ins-
trução comercial e a criação das Aulas de Comércio, 
previstas pelos Estatutos da Junta do Comércio, em 
12 de dezembro de 1756, e regulamentadas pelos 
Estatutos da Aula do Comércio17, em 19 de abril de 
1759. “A conjuntura econômica obrigou a criação da 
Aula do Comércio e de escolas novas do tipo de aula 
destinada a preparar, por exemplo, os tenentes do 
mar e guarda-marinhas necessários para guarnecer 
as fragatas de guerra que o corpo comercial do Porto 
armou e sustentava” (CRUZ, 1971, p. 2).
A Criação dessas Aulas se constitui em prova ir-
refutável da importância das ideias do Marquês de 
Pombal e a sua tentativa de fornecer subsídios para a 
formação de um “perfeito negociante”. A preocupação 
em preparar os jovens fica evidente quando, nos 
Estatutos, é assinalado que “a ignorancia da reducçaõ 
dos dinheiros, dos pezos, das medidas, e da intel-
ligencia dos cambios, e de outras materias mercantis, 
naõ podem deixar de ser de grande prejuízo, e de im-
pedimento a todo e qualquer negocio com as Nações 
Estrangeiras” (PORTUGAL, 1830, p. 656).
Os compêndios de Inglês publicados nos séculos XVIII 
e XIX, nesse contexto, se utilizavam de suas notas ao 
17. Os Estatutos da Aula do Comércio foram criados em 19 de abril de 1759 
e publicados no Alvará de 19 de maio do mesmo ano.
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leitor, prefácios e dedicatórias para enaltecer a língua 
inglesa, na tentativa de colocá-la em um local de des-
taque no cenário português, associando-a, na medida 
do possível, a sua importância para o comércio inter-
nacional. Dessa forma, não é de se estranhar que A 
dictionary of the Portuguese and English Language 
in two parts, publicado por Transtagano18 (1712-1797) 
em 1773, em seu prefácio, contenha uma exaltação à 
língua inglesa, por ser ela uma língua útil a todas as 
nações que negociam com a Inglaterra. Segundo o 
autor, as nações não tardariam a compor gramáticas 
e dicionários destinadas ao ensino de línguas estran-
geiras, com o grande objetivo de facilitar as trocas en-
tre países que mantivessem relações comerciais.
O valor da língua inglesa no século XVIII é exaltado 
em outros compêndios, como é o caso da Gramma-
tica Portugueza e Ingleza, escrita por André Jacob, 
em 1793, ao afirmar que “certamente, depois da na-
cional, nenhuma outra [língua] se deve estudar nem 
primeiro, nem com mais cuidado [...] “he a lingua da 
Filosofia, porque he a dos seus restauradores, he a 
dos Bacons, he a dos Newtons, dos Lockes, he em fim 
18. António Vieyra Transtagano é considerado um dos precursores no ensino 
do vernáculo como língua estrangeira, ao se propor a ensinar português a 
estrangeiros. A metodologia utilizada, diferentemente do que se via na épo-
ca, não se restringia a uma explicação das regras da língua. Outros fatos 
linguísticos, como a fonética, pronúncia correta, expressões do cotidiano, jar-
gões especializados e passagens clássicas da Literatura Portuguesa estão 
presentes em sua obra, que, além de obter grande sucesso nos séculos XVIII 
e XIX, influenciou a produção de várias gramáticas, principalmente as ingle-
sas destinadas aos portugueses (TORRE, 1985).
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a dos Popes, a dos Miltons” (JACOB, 1793, p. 4-5). A 
gramática de Eduardo Grauert, publicada quase 70 
anos após a de Jacob, continua a destacar a língua 
inglesa dos Shakespeares, Byrons e Popes, mas res-
salta, também, a importância do “progresso de nos-
sas relações commerciaes com esta potência [ingle-
sa]” (GRAUERT, 1861, p. v).
A Grammatica anglo-lusitanica & lusitano-anglica, 
de J. Castro, impressa em Londres e publicada pela 
primeira vez em 1731, também foi produzida com o 
objetivo de valorizar a relação entre a língua inglesa e 
a portuguesa, tendo como tema principal as relações 
comerciais. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 
possui uma cópia da terceira edição desse compên-
dio, datada de 1759, o que sugere que tal compêndio 
tenha sido utilizado para fins comerciais no Brasil.

3.2 A Gramática de Castro

Apesar do grande destaque dado às Aulas Públicas 
de Língua Francesa nas Aula de Comércio, em de-
trimento do ensino de inglês, as notas ao Leitor das 
gramáticas Inglesas publicadas no período, segundo 
Oliveira (2006), atestam a importância de se associar 
o ensino de inglês no século XVIII e XIX em Portugal 
e seus domínios com as relações comerciais com a 
Inglaterra. A Gramática de Castro, primeira gramá-
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tica com a proposta de ensinar, ao mesmo tempo, o 
inglês e o português, conforme as palavras do autor 
no prefácio, tinha, como objetivo, o seu “great Use in 
Commerce”, isto é, sua grande utilidade no comércio, 
tendo sido dividida em duas partes”, a primeira para 
a “instrução dos Inglezes que desejarem alcançar o 
conhecimento da Lingua Portugueza” e a segunda 
“para o uso dos Portuguezes que tiverem a mesma 
inclinação a Lingua Ingleza” (CASTRO, 1759).
J. Castro era “Mestre e Traductor de ambas as Lin-
guas” e ensinava, segundo o próprio autor, na “Adver-
tência ao Leitor”, tanto em sua casa quanto “por fora”, 
a “Ler, Escrever, Contar, e Livro de Caixa pello Modo 
Italiano e em pouco Tempo (sem as costumadas Re-
gras, Taboadas, e impertinentes ou inutils Questoens) 
por um Methodo, claro, patente, e bem a provado no 
estilo Mercantil”. De acordo com Cardim (1922), não 
se pode confundir o autor dessa gramática com o 
médico Jacob de Castro Sarmento (1691-1762), por-
tuguês de origem judaica, residente em Londres:

Em primeiro lugar é inadmissível que o médico 
Jacob de Castro Sarmento, membro do Colégio 
real dos médicos e da Real Sociedade de Lon-
dres, autor de várias obras notáveis e privando 
com sábios fôsse em 1751 [ano da segunda edi-
ção da obra] ‘mestre e traductor de ambas as lin-
guas’, como se lê no frontispício logo por baixo do 
nome J. Castro (CARDIM, 1922, p. 106).



122/215 3. As Gramáticas Inglesas da “Era” pombalina,  
as aulas de comércio e a Gramática de Castro.

A maior parte do prefácio, escrito em inglês e intitu-
lado “To the Reader” (“ao leitor”), foi dedicada a sua 
tentativa de provar que o português era tão digno 
da atenção dos ingleses quanto o espanhol, para o 
que esboçou uma narrativa histórica da ascensão 
daquela língua (“the Rise of this Language”), desde 
a ocupação romana até o século XV, argumentando 
que a língua espanhola não era “mãe” da portuguesa, 
sendo ambas originárias do latim. Ademais, comple-
mentava, a língua portuguesa era facilmente com-
preendida pelos espanhóis e, sendo muito próxima 
da “língua franca”, era corrente nas costas índicas e 
africanas, onde os portugueses tinham estabelecido 
suas possessões. Quanto à parte do seu compêndio 
dedicada à gramática inglesa, o autor pediu descul-
pas aos críticos pelos eventuais erros, muito justificá-
veis, segundo ele próprio, pelo fato de não ter nenhum 
modelo sobre o qual pudesse basear-se (CASTRO, 
1759, p. v-x). Entre essas incoerências, destacam-se 
a utilização de pronomes com o “s” nas pessoas do 
plural e o uso do “of who” nos casos genitivos, sem 
que nenhuma referência fosse feita com a forma 
“whose”. Muitos erros verbais são também encontra-
dos na gramática de Castro (1759, p. 12), que parece 
não ter dito o cuidado necessário com a utilização 
dos verbos na forma do particípio. Ao tomar como 
exemplo o verbo to speak, percebe-se que algumas 
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frases em voz passiva são corretamente formuladas, 
o mesmo não acontecendo quando da necessidade 
de se empregar o presente ou passado perfeito, con-
forme comprovado no exemplo: “Here the Pronouns 
elle and ella denote the Person of a Man or Woman 
that spoke before”19 (forma correta: had spoken).
Em muitos casos, para tentar comprovar explicações 
derivadas do latim, Castro apresenta erros de con-
cordância nas frases de seu compêndio. A título de 
exemplificação, o autor esclarece que os casos no-
minativos apresentam concordância do verbo com o 
sujeito e emprega as seguintes frases como exemplo:

He stands streight.                 Elle esta direito.

He is gone to Bed supperless      Elle foy para acama sem cea  
         (CASTRO, 1759, p. 323)

Através da análise das frases apresentadas, encontra-
-se um grave erro gramatical, segundo Torre (1985), 
ao empregar a estrutura is gone no lugar da forma 
went. A expressão he is gone, mesmo com a presença 
do complemento supperless, é uma estrutura aceitável 
nas normas da língua inglesa. No entanto, a colocação 
do objeto to bed faz com a frase perca a coerência e 
não seja considerada gramaticalmente correta.

19. “Aqui os Pronomes ele e ela denotam o homem ou a mulher que havia 
falado antes” (tradução nossa). 
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Ao que tudo indica, a Gramatica ingleza ordenada 
em portuguez, publicada em 1762 por Carlos Ber-
nardo Teles de Menezes e a Nova Grammatica da 
Lingua Ingleza, publicada em 1779, em Lisboa, por 
Neri da Silva, foram elaboradas como uma resposta 
aos erros anunciados de Castro em sua gramática. 
N. da Silva justifica a sua iniciativa em escrever um 
em decorrência da “imperfeição de huma Gramma-
tica, que em Londres se publicou para se aprender 
a Lingua Ingleza, à qual vindo á minha mão casual-
mente, achei-lhe alguns defeitos” (SILVA apud TOR-
RE, 1985, p. 23). Apesar de, segundo Torre (1985), 
a Gramática de Neri ter sido bastante semelhante 
a de Castro, a forma whose já é utilizada nos casos 
genitivos e o mesmo verbo to love é utilizado para 
conjugação em todos os tempos verbais, em uma re-
ferência ao verbo amare, constantemente referenda-
do nas gramáticas latinas.
A gramática de Castro valorizava a língua portugue-
sa, aproximando-a da língua francesa, no que se re-
fere à pronunciação de algumas letras, tais como o j 
e o g, sendo esses mesmos sons diferentes na língua 
espanhola, que os transformam em fonemas gutu-
rais. Tratava-se, dessa forma, em tentar provar que o 
espanhol estava mais distanciado do francês e, por-
tanto, que não era tão nobre como ele, o que afasta 
a hipótese difundida na época de ser o espanhol a 
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língua mãe do português. Desse modo, a influência 
francesa não estava presente na língua espanhola, 
sendo um ponto diferencial nos padrões de nobreza 
entre essas línguas.
Em sua gramática, Castro afirma ser a língua portu-
guesa de grande utilidade para o comércio, apesar 
de não ser devidamente explorada e conhecida. Para 
justificar o valor e a nobreza do português, o autor 
nos convida a analisar os percursos históricos veri-
ficados no transcorrer dos anos, com o objetivo de 
entender quais as nações que habitaram o país. De 
acordo com suas narrativas, os mesmos povos que 
dominaram a Espanha também habitaram Portugal, 
não sendo admissível considerar o português como 
uma língua derivada do espanhol.
A língua portuguesa, em última análise, pode ser ele-
vada ao grau de nobreza que algumas línguas acumu-
lam, o que a coloca em posição de destaque quando os 
assuntos comerciais são analisados, não podendo ser 
comparada com a espanhola, uma vez que “a língua 
portuguesa tem uma mistura do lado grave Espanhol 
e da suavidade do Francês, e é tão útil no comércio 
quanto a língua espanhola, e até mesmo igual (se não 
superior) à sua rival”20 (CASTRO, 1759, p. vi-vii).

20. “the Portuguese Tongue has a Mixture of the Spanish Gravity and French 
Softness, and is as useful in commerce as Spanish, and therefore equal (if not 
superior) to its rival” (texto original).
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O português, língua franca facilmente entendida pe-
los espanhóis, só não tinha o seu valor reconhecido 
em decorrência de um processo de preconceito ba-
seado apenas em opiniões dadas por homens que 
incorreram em erro de juízo, como comprovam suas 
palavras: “o que eu tenho dito aqui é para defender a 
língua portuguesa dos Preconceitos elaborados pela 
Opinião dos Homens” (CASTRO, 1759, vi).21

Essa verdadeira língua franca, tal como é defendida, 
poderia ser utilizada em toda a Espanha e colônias 
espanholas, em decorrência de sua facilidade de en-
tendimento. O autor acrescenta ainda que a língua 
portuguesa “é mais fácil para um inglês do que a lín-
gua espanhola; e que a nação portuguesa é melhor e 
mais amiga dos Ingleses do que a Espanhola” (CAS-
TRO, 1759, p. Vii)22. O autor, em defesa da sua obra, 
acusa gramáticas anteriormente publicadas por te-
rem usado métodos confusos, cheios de contradições 
e erros, de modo a dificultar a aprendizagem. Castro 
atribui esses insucessos aos autores, por terem in-
corrido no erro de dar muito destaque às declinações 

21. “what I have said here is to vindicate the Portuguese Tongue from the 
Prejudices which it labours under in the Opinion of Men” (texto original). 
22. “the Portuguese is easier for an Englishman’s Tongue than the Spanish; 
and that that Nation are better and more constant Friends to the English than 
the Spaniards” (texto original).
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e conjugações, conforme era corriqueiro na época23. 
Esse pensamento do autor está em consonância com 
os princípios pombalinos de que os compêndios uti-
lizados deveriam estar escritos na língua nacional e 
ser simplificados, com a eliminação das regras inúteis. 
O fato de sua gramática ter sido escrita nas línguas 
inglesa e portuguesa, traduzindo todos os exemplos 
e diálogos, comprovam a associação de suas ideias 
aos princípios defendidos pelo marquês. Apesar de 
criticar as declinações latinas, Castro se utiliza delas 
durante todas as explicações de pontos gramaticais.
A preocupação em reafirmar a posição destacada do 
português e desmistificar posturas enraizadas de que 
essa língua não é nobre foi verificada desde a primeira 
gramática escrita em língua portuguesa, a de Fernão 
de Oliveira (1539), que instigava o povo a valorizar o 
português, assim como o fizeram os gregos e romanos, 
já que a língua não poderia ser objeto de desconfian-
ça. As línguas, segundo o autor, são constantemente 
reformuladas, e o maior exemplo dessa premissa é o 

23. Lobato (1771), em sua Arte da Grammatica de Lingua Portueza, apresen-
tou a mesma preocupação em distinguir sua gramática das demais da épo-
ca, destacando que gramáticos como Fernão de Oliveira e João de Barros 
não se aprofundaram, no século XVI, nas regras gramaticais. No que se refe-
re ao século XVII, o autor destacou que as gramáticas de Amaro de Roboredo 
e Bento Pereira incorreram no erro de terem se apoiado na Gramática Latina 
de forma excessiva, chegando até mesmo a igualar a sintaxe portuguesa à 
latina, como se não houvesse diferenças entre elas.
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fato de que tanto a grega quanto a latina “primeiro fo-
ram grosseiras, e os homens as puseram na perfeição 
que agora têm” (apud HUE, 2007, p. 15).
Apesar de ter se desculpado por eventuais erros en-
contrados na parte do compêndio escrito em inglês, 
Castro valoriza a sua obra ao alegar não terem outras 
similares seguido métodos apropriados. A metodolo-
gia adequada em sua gramática é verificada, segun-
do o autor, em decorrência do profundo conhecimento 
que tinha de outras línguas modernas, o que possibili-
tava que várias comparações pudessem ser feitas e as 
dúvidas fossem evitadas. Essa base latina da língua, 
valorizada na gramática de Castro, tem, na análise 
das declinações e dos casos latinos, um grande peso 
teórico, e nos exemplos de caráter prático e utilitário 
uma constante, o que é comprovado pelos exemplos, 
compostos por letras de câmbio e correspondências 
comerciais24. O uso recorrente da terminologia da 
Gramática Latina é verificado em toda a obra, como 
na explicação dada aos substantivos: “Os Nomes em 
Inglez, se declinão por meyo de Artigos, e não por Mu-
dança de terminaçois, como os Latinos e tem seis ca-

24. Os exemplos incluem Cartas sobre Mercância ou Negócio, Carta ou o Ins-
trumento de Fretamento, apólice de seguro, conhecimento sobre fazendas 
(“a bill of lading”), Instrumento ou Escritura de Compromisso, várias formas 
de recibo, protesto de letra de câmbio, dinheiro recebido em parte, “Notas 
ou obrigaçoens que faz hum homem quando toma dinheiro emprestado” etc. 
(CASTRO, 1759).
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zos; a saber, Nominativo, Genitivo, Dativo, Acuzativo, 
Vocativo, Ablativo” (CASTRO, 1759, p. 269). No capí-
tulo destinado às partes do discurso, cada ponto gra-
matical é enfocado pela declinação dos casos latinos, 
havendo, no entanto, um destaque para as diferenças 
entre a língua inglesa e a latina. Ao discorrer sobre as 
declinações de número, Castro explica que

o Português tem um tipo de declinação; e seus 
Casos, que não admitem Variedades de Termina-
ção, como era usual com os Romanos, sendo então 
possível de ser diferenciado apenas pela prefixa-
ção de Artigos, e o Plural sendo comumente feito 
através da adição de um s na forma singular (CAS-
TRO, 1759, p. 18-9).25

Um grande destaque é dado à análise de verbos e 
suas conjugações. Nas setenta e duas páginas (37 a 
109) dedicadas ao estudo verbal, encontram-se des-
crições detalhadas sobre o modo pelo qual os verbos 
têm suas formas alteradas, a depender do tempo ver-
bal analisado.
A presença de diálogos na parte final das gramáticas 
dos séculos XVIII e XIX pode indicar uma tentativa 
de se buscar uma maior funcionalidade no ensino de 

25. “the Portuguese have but one Sort of Declension; and their Cases, which 
admit of no Variety of Termination, as was usual with the Romans, are only 
distinguish’d by prefixing the Articles, and the Plural Number is commonly 
made by adding an s to the Singular” (texto original).
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línguas, que se caracterizava na época pela repetição 
e memorização de frases, a serem repetidas pelos 
aprendizes. Torre (1985) justifica essa possível apli-
cação funcional apoiado no diálogo intitulado “para 
fallar Inglez”, da gramática Mestre Inglez, publica-
da em 1814 por Francisco de Paula Jakú, através da 
qual é perguntado: “Ele [o seu mestre] não lhe disse 
que você deve falar inglês constantemente26” (apud 
TORRE, 1985, p. 59, tradução nossa). A mesma preo-
cupação comunicativa foi encontrada em outras gra-
máticas, como, por exemplo a de Silva (1814), uma 
vez que, em seu diálogo “to speak English” (para falar 
inglês), a seguinte discussão é encontrada:

Se eu falar mal todo mundo irá rir de mim 
Não tema isso
Você não sabe que para que alguém possa 
aprender a falar bem, deve começar falando mal27 
(tradução nossa) (SILVA, 1814, p. 208).

Castro também se preocupou com a parte oral do 
ensino de línguas, apresentando, em seus Familiar 
Dialogues, uma conversa muito similar à encontra-

26. “Does not he [your master] tell you that you must constantly speak En-
glish” (texto original).
27. “If I speak bad everybody will laugh at me. 
Do not fear that.
Don’t you know that to learn to speak well, one begins by speaking ill” 
(texto original).
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da na gramática de Silva (1814), porém, destacando 
a conversação em língua portuguesa, o que sugere 
que esta gramática tenha sido primordialmente cria-
da para o ensino de português a alunos ingleses.
A preocupação com a parte oral do ensino de inglês 
não foi apenas descrita nas notas dos autores de li-
vros. De acordo com nota publicada na Gazeta de 
Lisboa, o Collegio da Conceição aos Aciprestes con-
firmou, em 1813, o seu compromisso para o fortaleci-
mento da educação, de modo que se pudesse “fallar 
com perfeição a lingoa Ingleza” (LISBOA, 1813a, p. 19).
A Grammatica Anglo-Lusitanica & Lusitano-Anglica 
é composta de 407 páginas, sendo 240 dedicadas ao 
ensino de português em língua inglesa e 167 para o 
ensino de inglês em língua portuguesa. As gramáticas 
portuguesas dos séculos XVIII e XIX tinham, segundo 
Buescu (1969, p. 19), “duas finalidades: a codificação 
e a dignificação das línguas vulgares”, estando as 
duas presentes na obra de Castro, que também se-
guia uma preocupação de diagramação. Para exem-
plificar esse cuidado percebido com a impressão, po-
de-se citar o rebuscamento na elaboração das letras, 
uma linha circular unindo as letras ct, que estavam 
grafadas juntas na mesma sílaba, títulos escritos com 
layout estilizado e a primeira letra do parágrafo de 
cada tópico contendo uma figura geométrica. 
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Para apresentar as exceções e os casos especiais, 
o autor utilizou marcadores geométricos, que, em 
contraste com as palavras impressas, deixaram uma 
apresentação mais atrativa ao leitor. Esse cuidado 
com a formatação das páginas é também verificado 
quando da análise da presença de letras maiúsculas 
nos textos, tanto em português quanto em inglês. De 
acordo com o autor, “todos os Nomes Substantivos 
podem começar com Letra grande; e se podem co-
nhecer pellos signaes a, an ou the antes delles” (CAS-
TRO, 1759, p. 260).
Valorizando a importância da gramática para a aqui-
sição de uma língua e do latim como língua de inspi-
ração para o ensino, Castro divide sua gramática de 
forma a cobrir de forma detalhada os itens gramati-
cais, começando-se pelas letras e sua pronunciação, 
acentos, partes do discurso, gênero, número e caso, 
artigos, substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, 
advérbios, conjunções, preposições, interjeições, or-
tografia e diálogos. Em todas as situações possíveis, 
a declinação e os casos são analisados de modo a se 
estabelecer uma correspondência com a língua lati-
na, já que, como se acreditava então, bastava saber 
o latim para que outras línguas pudessem ser assi-
miladas (AUROUX, 1992). Na primeira parte da gra-
mática, as vogais e consoantes são apresentadas em 
associação com sons que podem receber nas pala-
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vras. Alguns exemplos são apresentados, de modo 
a evidenciar possíveis variações de pronúncia. Logo 
em seguida, os ditongos e as sílabas são trabalhados. 
Castro se preocupa com a pronúncia da língua portu-
guesa, ressaltando a importância em analisar os sons 
produzidos pelas palavras. Para auxiliar os estudos, o 
autor apresentou um pequeno texto em língua portu-
guesa com uma transcrição fonética por ele adapta-
da em uma segunda coluna. Ao acompanhar a trans-
crição feita, percebe-se a preocupação de Castro com 
a adaptação do texto para a leitura de um falante da 
língua inglesa, uma vez que um suposto sotaque es-
trangeiro é respeitado, conforme extrato:

“Tive a honra de suas de quinze e vinte do mês 
passado pelo correio, e de 22 ditto pelo Navio A. 
Capitam j”
[…]
“Teeve ao honra de suas de kinze e veente do mes 
paussado pello corráo, e de 22 ditto pelo Nau-veeo 
A. Caupitaung j” (CASTRO, 1759, p. 7).

De acordo com as recomendações pombalinas con-
tidas no Alvará de 1759, os compêndios utilizados 
em sala de aula deveriam ser claros e sucintos, o que 
não é percebido na gramática de Castro. As regras 
gramaticais não são mais explicadas na língua latina, 
como era costume, porém alguns aspectos do latim, 
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como, por exemplo, a utilização de declinações para 
a análise estrutural, ainda são destacados. A preo-
cupação acentuada em utilizar declinações como 
base da análise gramatical fez com que Castro co-
metesse alguns erros em seu compêndio, uma vez 
que a língua portuguesa deixou de ser analisada, 
considerando-se as suas características internas e as 
suas aplicações reais. Como exemplo, podemos citar 
a confusão que Castro faz entre o singular e o plu-
ral. Dessa forma, segundo o autor, o possessivo our 
é utilizado no singular, enquanto que a forma ours 
deve ser empregada no plural, conforme tabela apre-
sentada em seu compêndio:

Singular                                  Plural

N. our, nosso, nossa                  N. ours, nossos, nossas

G. of our, de nosso, de noss              G. of ours, de nossos, de nossas

D. to our, ao nosso, á nossa              D. to ours, ao nossos, á nossas

A. our, a nosso, a nossa                  A. ours, a nossos, a nossas

V. o our, ó nosso, ó nossa                  V. o ours, ó nossos, ó nossas

Ab. from our, de nosso, de nossa         Ab. from ours, de nossos, de nossas

(CASTRO, 1759, p. 55-6)

A valorização da forma era também cultuada nas 
gramáticas da época, uma vez que, “ao conversar 
com homens que falam uma língua corretamente, 
nós devemos aprender a falar gramaticalmente cor-
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reto, de modo que fique agradável aos ouvidos e es-
tes fiquem chocados a ouvir alguém falar ferindo as 
regras da gramática” (CASTRO, 1759, p. 110)28.
Conforme analisado por Michael (1987) e Howatt 
(1988), as gramáticas dos séculos XVII possuem 
estruturas semelhantes, o que foi observado na 
Grammatica Anglo-Lusitanica e Lusitano-Angli-
ca, já que foram evidenciados espaços destinados 
à discussão de conceitos de Ortografia, Etimologia, 
Sintaxe e Prosódia.
Na parte referente à Etimologia, o autor mencionou, 
mais uma vez, a relação da língua portuguesa com 
a latina, desconsiderando as influências da Espanha 
na determinação do português. Castro demonstrou 
a sua perplexidade em relação ao fato de os espa-
nhóis continuarem anunciando sua paternidade so-
bre o português, sem, contudo, deixar de reconhecer 
que algumas palavras portuguesas tiveram origem 
do Espanhol. Desde o Século XVI, segundo Auroux 
(1992), a crença de que todas as línguas derivavam 
do latim enaltecia àquelas que apresentavam um 
maior fundo latino. Seguindo essa tendência, Castro 
exaltou o português ao afirmar que esta língua

28. “By conversing with Men who speak a Language correctly, we may learn 
to speak Grammatically true, and arrive to such a Nicety that the Ear shall be 
shock’d to hear any one speak against the Rules of Grammar” (texto original).
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reteve uma maior afinidade com o Latim do que 
com qualquer outra língua descendente: Além dis-
so, sua construção é muito parecida com a Latina, 
com tentativas de pronúncia conforme a escrita, e 
a escrita conforme a pronúncia, sendo esses ar-
gumentos razoavelmente fortes para defender a 
Pureza dessa Língua29 (CASTRO, 1759, p. 155).

João de Barros, a exemplo dos demais gramáticos do 
século XVI, atribuiu a origem da língua portuguesa 
à latina, excluindo qualquer outra influência anterior. 
Como qualidades essenciais do português, foram ci-
tadas a riqueza vocabular, a similaridade com o latim, 
a majestade da língua e a boa sonoridade produzida. 
Apesar de reconhecer a importância que o estudo 
do latim possuía, João de Barros defendeu o ensino 
do vernáculo, destacando a necessidade de se prio-
rizar o ensino da gramática portuguesa sobre o da 
gramática latina, para que a boa assimilação desta 
pudesse ser garantida.
A defesa da língua portuguesa continua, na gramática 
de Castro, durante toda a parte destinada à etimolo-
gia, com longas explicações sobre a grafia das pala-
vras em português e a sua correspondência com a lín-

29. the Portuguese seem to have retained a greater Affinity to the Latin than 
any other of its Descendants: Besides, that their Construction is very like the 
Latin, and that they endeavour to pronounce as they write, and write as they 
pronounce, are doubtless also reasonable Arguments for the Purity of their 
Language (texto original).
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gua latina. Como exemplo, ele mostra que as palavras 
terminadas em x no latim sofreram uma mudança, ha-
vendo a troca do x por um z, podendo-se citar, como 
exemplo, palavras latinas como pax, perdix, vox e lux.
A acentuação e pronúncia das palavras, tratadas 
na Prosódia, foi baseada, nesta Gramática setecen-
tista, nas terminações das palavras, começando-se 
pelas palavras proparoxítonas, sem que, no entanto, 
essa nomenclatura fosse utilizada. As explicações 
são longas e, muitas vezes, até confusas, conforme 
pode ser percebido na justificativa dada sobre o ta-
manho das palavras: “A quantidade de Sílabas pode 
ser tanto pequena ou grande, embora possa ser 
observada uma tentativa de introduzir um tipo de 
Pronúncia média, entre a curta e a longa; o que, no 
entanto, para evitar Confusão, não nos deteremos” 
(CASTRO, 1759, p. 157).30

Seguindo a tendência verificada desde o século XVI, a 
presença de listas de palavras, conforme amplamente 
demonstrado por Michael (1987), é evidente nessa gra-
mática. Ao discorrer sobre os principais assuntos gra-
maticais, como nomes, adjetivos, advérbios e verbos, 
longas listas de palavras são verificadas e agrupadas 

30. The Quantity of Syllables is either short or long, tho’ some pretend 
to introduce a sort of a middle Pronunciation, between short and long; 
which however, to avoid Confusion, we shall take no notice of (Texto 
original).
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por tópicos, sem haver, no entanto, uma padroniza-
ção na ordem utilizada, sugerindo que, possivelmente, 
Castro tenha se inspirado em listagens provenientes 
de gramáticas da língua latina. Observa-se, da página 
163 à 201 desse compêndio, listagens em duas colu-
nas, contendo 2.581 palavras em inglês e sua tradução 
respectiva. Os nomes estão divididos em capítulos, se-
gundo a seguinte ordem: substantivos (1.649 verbe-
tes), adjetivos (232 verbetes), números (66 verbetes), 
cores (31 verbetes) e verbos (512 verbetes).
Ao se analisar o conteúdo dessas listas, percebe-se 
uma certa preocupação com o contexto, uma vez 
que os agrupamentos são sempre feitos por tópicos, 
como, por exemplo, ervas, minerais, insetos, partes do 
corpo, remédios e guerra. Um outro aspecto que de-
monstra esse cuidado com a contextualização é ob-
servado ao se constatar que as palavras nunca estão 
soltas nas listas e sim em associação com artigos ou 
explicações. A ausência de artigos, por sua vez, ca-
racteriza substantivos que não os recebem durante 
a construção de frases, como é o caso dos seguintes 
exemplos: a fire, when a house is on fire (fogo, quando 
a casa está em fogo), a Fish (um peixe), Danger (Peri-
go), Ruin (Ruina) e a Pistol (uma pistola).
Na última parte da Grammatica Anglo-Lusitanica, 
são apresentados quinze diálogos familiares, con-
forme os padrões de ensino da época, que viam na 
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educação uma oportunidade de fornecer modelos de 
boa conduta e de estilo de escrita a serem seguidos 
pelos alunos. As primeiras gramáticas portuguesas 
do século XVI já apresentavam esse tipo de método 
de ensino, o que era ainda recorrente até o século 
XIX. Entre os assuntos presentes na gramática de 
Castro, destacam-se: cumprimentos, refeições, vesti-
mentas, o falar a língua portuguesa, clima, compras, 
jogos, viagem, câmbio e leis da Inglaterra. Todos os 
diálogos se baseiam em conversações entre duas 
pessoas, por meio de um jogo de perguntas e res-
postas sobre um tema identificado, tal qual acontecia 
com as aulas de catecismos, uma vez que, segundo 
Oliveira (2006), era comum a prática desse tipo de 
atividade até o século XIX.
Um dos pontos negativos dos diálogos encontrados 
nas gramáticas do período em questão, segundo 
Torre (1985, p. 64), refere-se ao modo pelo qual os 
alunos eram tratados. Todas as situações abordadas 
foram criadas, tendo-se em mente alunos adultos, 
mesmo quando a temática era mais apropriada para 
a realidade das crianças ou adolescentes. Apesar 
dessas características, “os diálogos constituem, con-
juntamente com as frases familiares, a parte funcio-
nal das gramáticas antigas. O seu objetivo era pro-
mover a utilização oral da língua estudada”.
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A Grammatica Lusitano Anglica, segunda parte do 
compêndio de Castro, foi dedicada ao ensino da lín-
gua inglesa, utilizando-se, para tanto, do português. 
A estrutura da gramática é bastante similar à da 
primeira parte, podendo-se observar que o capítu-
lo destinado “Ao Leitor” é muito mais simplificado, 
uma vez que não há o objetivo de valorizar a língua 
inglesa e encontrar uma possível origem nobre. É 
destacado, em sua nota ao leitor, o valor dessa obra, 
por considerar “ser para o Homem de Negocio, de 
absoluta importancia, e para o Curiozo Estudante de 
entertenimento e recreyo” (CASTRO, 1759, p. 243). 
Para o primeiro, são destacadas as últimas sessenta 
páginas, que contém uma variada coleção de cartas 
sobre o comércio, e para o curioso estudante, além 
das cartas acima mencionadas, estão disponíveis 
diálogos familiares para o entretenimento e exemplo 
de modelos morais e estilo de escrita.

Nesta parte da gramática, é bem evidente o cuida-
do com a formação do “perfeito negociante”, uma 
das preocupações do Marquês de Pombal, tendo 
sido adicionados, ao final da   gramática, modelos 
de cartas sobre negócios, procurações, apólices de 
seguro, escrituras de compromisso, bem como le-
tras de câmbio e de protesto.
Ao discorrer sobre a prosódia, o autor apresenta as 
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letras e sílabas, associando-as a sua pronúncia em 
inglês, e mostrando, por exemplo, que kni recebe o 
som de nai, e que os ditongos ou e ow são pronuncia-
dos como au, utilizando palavras como house, mou-
se, cow e now, como exemplos.
Castro demonstra se preocupar com os sons da 
língua inglesa, possivelmente em decorrência das 
grandes discrepâncias observadas entre a parte oral 
e a escrita, chegando a afirmar que “os Inglezes naõ 
somente Escrevem de hum modo e Leyem de outro, 
mas tambem nao falaõ como Leyem ou Escrevem: Se 
não por hum modo muy rapido, que para com elles 
tem total domínio; o que sem duvida cauza grande 
harmonia aos Forasteiros” (CASTRO, 1759, p. 245).
Após explicar os sons vocálicos e consonantais, Cas-
tro apresenta uma pequena carta em inglês com a 
correspondente transcrição fonética elaborada pelo 
autor, conforme pequeno extrato abaixo:

Since mine of the 16th Instant I have yours of the 
14th ditto’, and refer myself to what I have already 
written in answer to your said Letter.
Sense main av thi 16 instant Ai ev iuars av thi 14 
ditto, end rifar maiself tu uat Ai ev alredy ritin in 
ensar tu iuar seid Letar.

(CASTRO, 1759, p. 261).
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Percebemos, nesse pequeno trecho, a preocupação 
do autor em auxiliar os leitores de sua gramática a 
pronunciar corretamente as palavras em inglês. Es-
tranho, no entanto, é observar que os numerais or-
dinais não foram transcritos na coluna destinada à 
pronúncia, e os números foram mantidos na sua for-
ma em algarismos, o que faz com que o aprendiz leia 
o numeral como se o estivesse pronunciando em por-
tuguês. Não se sabe ao certo se a manutenção dos 
símbolos numéricos tenha se dado pela dificuldade 
verificada na transcrição ou como consequência de 
mero esquecimento.
O autor utilizou uma maior quantidade de listas de 
palavras na sua Grammatica Anglicano-Lusitanica, 
agrupando substantivos, adjetivos, advérbios, pre-
posições e verbos, sempre respeitando a categori-
zação por tópicos. A segunda parte do livro é mais 
resumida do que a primeira, sendo tal constatação 
confirmada pela menor quantidade de listas de 
palavras e a redução no número de diálogos. Estes 
estão reunidos em apenas cinco “Pequenos Dialogos 
para Principiantes”, que não possuem títulos e se 
detêm em conversas corriqueiras e até mesmo banais 
(CASTRO, 1759, p. 355).
Observa-se, no entanto, a inclusão de sete páginas 
contendo frazes familiares (CASTRO, 1759, 358-
364), agrupadas por temas destacados por Castro 
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(1759), como, por exemplo, expressões de carinho, 
para agradecer, para afirmar, negar e consentir, de 
modo que, segundo Torre (1985, p. 56), parecem ter 
sido colocados com o objetivo de realizar “funções 
comunicativas nas situações mais típicas da época 
em que as frases foram escritas”. Muitas dessas fra-
ses, segundo o autor, também foram encontradas na 
gramática de Silva (1779).
Grande destaque deve ser dado às cartas comerciais 
colocadas ao final do compêndio, que foram compi-
ladas com espaços em branco para o preenchimento 
das informações a serem adicionadas. Como Portu-
gal e suas colônias estavam se afirmando no comér-
cio, principalmente o estabelecido com a Inglaterra, 
era importante coletar exemplos das cartas comer-
ciais mais utilizadas, de modo a fornecer modelos a 
serem usados pelos comerciantes brasileiros, depois 
da abertura dos portos, em 1808. Os modelos presen-
tes neste compêndio demonstram uma preocupação 
com a elaboração dessas cartas, incluindo o cuidado 
com cabeçalhos, rodapés, introduções e despedidas. 
Cada carta é escrita em português e, logo após, tra-
duzida para o inglês, sendo elas: seis cartas comer-
ciais, uma procuração, uma carta de fretamento, duas 
cartas de compromisso, uma apólice de seguros, seis 
recibos e 4 notas de empréstimo de dinheiro.
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É muito provável que a gramática de Castro (1759) 
tenha sido utilizada por John Joyce no início do sé-
culo XIX, no Brasil. Com a sua nomeação em 1809, 
Joyce teria que compor um compêndio a ser utiliza-
do em suas aulas. Como não se tem notícias de obras 
escritas por esse professor e, levando-se em consi-
deração que a Biblioteca Nacional possui um exem-
plar desse compêndio em seu acervo geral, pode-se 
presumir que Joyce tenha adotado esse compêndio 
durante o período que exerceu a função de professor 
em solo brasileiro.



4. A Gramática de Teles de Menezes e 
a Gramática de Brazileiro

4.1 A Gramática de Teles de Menezes

Os Estatutos do Real Colégio dos Nobres, publica-
dos em 1761, trouxeram grandes benefícios para o en-
sino das línguas vivas, mais especificamente para o 
francês e o inglês, direcionando o aprendizado desta 
última para aqueles que se destacassem nos estudos 
e, por conseguinte, demonstrassem ser merecedores 
de uma educação diferenciada. É importante obser-
var que, em 1762, um ano após a publicação dos Es-
tatutos, Carlos Bernardo da Silva Teles de Menezes, 
militar e “fidalgo da Caza de Sua Magestade”, teve 
impressa a sua Gramatica ingleza ordenada em por-
tuguez em Lisboa. Na dedicatória de sua obra, Teles 
de Menezes se referiu ao estudo do Inglês como sen-
do “recomendado pelas novas leys”, em referência ao 
Estatuto de 1761 e demais legislações do período, e 
destacou a criação da figura de um professor de in-
glês no Colégio dos Nobres como importante para o 
desenvolvimento do estudo da dita língua.
O início da sua obra se constitui em uma verdadeira 
apologia ao rei D. José I, em decorrência dos grandes 
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progressos verificados com a ascensão da “Literatu-
ra Portugueza”, resultado das sábias providências de 
El-Rei, através das quais “nascem as fontes, e os rios 
com que se vay hoje regando, e florecendo cada vez 
mais em Portugal a arvore da ciência”. Como conse-
quência, qualquer obra literária deveria ser dedicada 
a D. José I. O autor celebrou a aprovação real recebi-
da pela sua Arte, “aceitaçaõ precioza que fará toda a 
gloria do Autor, e todo o credito do livro” (MENEZES, 
1762, p. iii). Essa constatação está em consonância 
com a ideia defendida por Teixeira (1999), de que 
a segunda metade do século XVIII presenciou uma 
série de ações propagandísticas com o intuito de 
imortalizar os grandes feitos do rei e do seu principal 
assessor: o Marquês de Pombal. Ao apoiar a arte e a 
literatura, Pombal viu seu nome despontar nas obras 
da época, que cultuavam o seu espírito destemido, 
vitorioso e protetor da cultura. O mecenato pombali-
no, conforme defendido pelo autor, também foi veri-
ficado na obra de Teles de Menezes, na medida em 
que a figura do rei D. José I foi exaltada e cantada.
Na seção “Ao Leitor”, termo também utilizado na 
gramática de Castro (1759), Menezes (1762), ao fazer 
uma análise da trajetória do ensino de inglês, o autor 
afirma ter sido essa língua, por muito tempo, desco-
nhecida e desprestigiada. A íntima aliança verificada 
entre as nações inglesa e portuguesa era cada vez 
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mais evidente, tornando-se um estímulo ao aprendi-
zado do Inglês. Aliado a esse fato, o surgimento de 
grandes autores no século XVIII fez com que essa 
língua merecesse “ser entendida por todos, para 
se utilizarem dos excelentes originaes que nela se 
achaõ impressos” (MENEZES, 1762, p. iv). Menezes 
destacou a representação social da língua inglesa ao 
ressaltar o fato de, facilmente, ser possível encontrar 
pessoas inglesas dentro de casas portuguesas, re-
forçando a necessidade de se conhecer esse idioma, 
para que a comunicação pudesse ser melhorada, já 
que poucos se aventuraram nessa aprendizagem.

A Lingua Ingleza, que até os fins do século passa-
do era não somente desconhecida dos estrangei-
ros, mas desprezada dos seus próprios naturaes, 
se acha oje tão polida, e tão abundante por be-
nefício dos grandes Autores que nella tem effeito 
desde o principio do século presente, que mere-
ce ser entendida de todos, para se utilizarem dos 
excelentes originaes que nela se achão impressos 
(MENEZES, 1762, p. iv).

Ao mesmo tempo, é destacada a diferença de pers-
pectiva observada entre os ingleses, uma vez que, se-
gundo Carlos Bernardo, “[Os Inglezes] tem differen-
tes gramáticas da língua Portugueza; quazi todos a 
aprendem, especialmente aqueles (e he a mayor parte 
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da naçaõ) que se aplicam ao commercio” (MENEZES, 
1762, p. v). Esse comentário pode ter sido elaborado 
em referência ao fato de a Gramática de Castro (1759), 
publicada em Londres pela primeira vez em 1731, ter 
sido referendada por Howatt (1988) como sendo a 
primeira gramática para o ensino de português a in-
gleses, uma vez que, na Inglaterra daquela época, os 
ingleses já haviam encontrado a necessidade de se 
aprender a língua portuguesa. Para Oliveira (2006, p. 
41), a postura de Menezes pode ter sido devida à “um 
movimento típico da retórica dos autores de Compên-
dios, os quais insistiam em alardear o caráter inaugu-
ral de suas obras, a despeito das outras do mesmo 
gênero já publicadas”. Moser (1985, p. 26) se refere a 
essa passagem da obra de Menezes (1762) como uma 
provável referência a Os Lusíadas, uma vez que “era 
exaltado em Inglaterra como epopeia da criação do 
comércio mundial, por poetas, intelectuais e pelo pró-
prio tradutor William Julius Mickle, que empreendeu a 
tradução, em parte, com o objectivo de conseguir um 
bom emprego na East India Company!”
O autor pede desculpas antecipadas aos leitores por 
possíveis defeitos na sua obra, muito provavelmen-
te ocasionados como consequência das atribulações 
de sua profissão e de uma grave doença que o acom-
panhou durante o período em que esteve ocupado 
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com a impressão. A sua modéstia é esquecida, ao 
destacar que outras Artes da mesma língua estavam 
repletas de erros e seu método, contudo, seria capaz 
de minimizar problemas existentes, em decorrência 
da utilização de conceitos e preceitos mais simples

nela [sua gramática] forão já emendados muitos 
dos defeitos que achey em outras Artes da mesma 
lingua, feitas para uso de diversas nações; e não 
somente emendados os defeitos, mas melhorado o 
metodo, e os preceitos; pois tal he, que nesta Arte 
está reduzido a uma só regra, quando em outras he 
materia de mais de vinte (MENEZES, 1762, p. viii-ix).

A referência acima pode ter sido feita em relação à 
Gramática de Castro (1759), uma vez que sua obra 
parece ter sido baseada nesse compêndio publicado 
na Inglaterra, mais extenso que o de Menezes (1762). 
O autor admitiu possuir bastante conhecimento da 
língua inglesa e, apesar de temer possíveis críticas, 
decidiu submeter o seu compêndio à apreciação real, 
o que resultou em uma aceitação e indicação da obra.
A primeira licença obtida e publicada no compêndio 
foi a do Santo Officio, datada de 27 de fevereiro de 
1761. O Dr. Fr. João de Mansilha, qualificador da Sa-
grada Religião dos Pregadores, atestou ter lido a re-
ferida gramática, não encontrando nenhuma infor-
mação contrária à Santa Fé ou aos bons costumes. 
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A obra foi julgada como sendo “muito útil para faci-
litar o uso daquella lingoa, na qual se achão estam-
padas muitas Obras de huma vastíssima erudição” 
(MENEZES, 1762, p xiii).
Em 25 de março de 1761, o Fr. Timotheo da Acon-
ceiçaõ concedeu a licença do Ordinário, e no mês de 
junho do mesmo ano, o Sr. Antonio de Saldanha de 
Albuquerque, deputado da junta dos três Estados 
concedeu a licença do Paço à Gramatica ingleza or-
denada em portuguez, cujo autor encontrava-se ain-
da no anonimato, o que fez com que os pareceres fos-
sem direcionados a Francisco Luiz Ameno, impressor 
da obra. Saldanha, a pedido real, avaliou a gramática, 
destacando a intenção da obra em exaltar a pátria, o 
que a fez digna de alcançar a licença pretendida31.
A Gramática de Teles de Menezes (1761), disponível 
no acervo geral da Biblioteca Nacional, contém 268 
páginas, divididas em três secções. A primeira con-
tém a explicação das partes da oração, artigos, de-
clinações, gêneros e qualidades dos nomes, conjuga-
ções dos verbos regulares e irregulares, prosódia e 
ortoépia, os graus de comparação, os pronomes etc. A 
segunda apresenta um breve dicionário de palavras 
inglesas organizadas por tema, além de uma listagem 

31. Além dos três pareceres destacados, encontram-se também reproduzidas 
no livro, as aprovações de Silveira Lobo Carvalho Melo, irmão de Pombal, com 
data de 27 de fevereiro 1761; e a de D. J. A. de L., datada de 25 de março. 
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de palavras da Língua Ingleza que podem causar di-
ficuldades aos falantes de outras línguas, “que não 
tem como ela, a raiz na lingua Teutonica”. A terceira 
parte foi dedicada à publicação de vários “diálogos 
familiares” ingleses e portugueses, oferecendo uma 
oportunidade para que os estudantes pudessem ser 
testados “no adiantamento com que se achará na lin-
gua que ela ensina” (MENEZES, 1762, p. xi).
A parte gráfica dessa gramática aparenta ter sido 
cuidadosamente elaborada, seguindo a tendência 
identificada na de Castro (1759). Ambas apresen-
tam letras rebuscadas, mais especificamente o s e 
o f, havendo, no compêndio de Menezes (1762), um 
maior cuidado com a associação de figuras a cada 
mudança de seção abordada. Torre (1985) não teve 
acesso a esse compêndio, alegando ter encontrado 
dificuldades para encontrá-lo em Portugal. Segundo 
o autor, Francisco Bernardo de Lima, cônego secular 
da Congregação Evangelista, criticou negativamente 
a gramática de Teles de Menezes na Gazeta Literá-
ria, em março do mesmo ano da publicação desse 
compêndio, constituindo-se na única informação que 
foi possível ser coletada.
Na primeira parte da gramática em questão, o autor 
detalhou a etimologia, sintaxe e prosódia, começando, 
como observado nas gramáticas anteriores, com o en-
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sino das letras do alfabeto, vogais, ditongos, consoan-
tes e dígrafos. O autor associou cada letra ao seu som, 
detalhando as diferenças de pronunciação, a depender 
da localização dessa letra na palavra. A preocupação 
com a explicação fonética fez com que fosse comum a 
presença de explicações, como: “Terminando-se qual-
quer palavra por able, e acle, soará a também como 
é, v.g. table, bofete; miracle, milagre, &c. que se lem 
téble, mirécle” (MENEZES, 1762, p. 2). Nesse exemplo, 
o cuidado com a transcrição do som é evidente, sendo 
possível, no entanto, o levantamento de alguns ques-
tionamentos sobre a efetividade das tentativas feitas 
pelo autor em transcrever esses sons. O autor, ao não 
conseguir transcrever o som able, necessitava de al-
gum entendimento fonético prévio para que esse som 
pudesse ser corretamente assimilado. A transcrição 
dos sons das letras e palavras se dava quase sempre 
de forma isolada e descontextualizada, de modo que 
o aprendiz deveria memorizar regras e exemplos para 
conseguir a correta pronúncia em explicações, como 
“o verbo hear, ouvir, se lê hir; porém no preterito, e par-
ticipio heard, se lê hérd: o verbo read, ler, em todos os 
tempos se lê ride; porém o seu preterito, e participio 
read, se lê réd” (MENEZES, 1762, p. 10).
Ao tratar dos pontos gramaticais, o autor utilizou 
as declinações em todos os casos latinos: nomina-
tivo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo, 
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da mesma forma como foi verificado na gramática 
de Castro (1759), com a constatação de que muitos 
exemplos empregados nessa gramática estavam 
também presentes no compêndio anteriormente 
analisado, como é o caso da utilização das palavras 
king e queen. A seção dedicada às listas de palavras 
apresenta muitas semelhanças com a encontrada na 
Grammatica Anglo-Lusitanica (1759). Na gramática 
de Teles de Menezes, no entanto, a palavra é inicial-
mente listada em português e, só depois, versada 
para o inglês. A categorização das listas é bastante 
similar nas duas gramáticas, havendo, inclusive, re-
petição de tópicos e de palavras.
A parte III, referente aos “Diálogos Familiares”, en-
contra-se bastante semelhante à apresentada na 
gramática de Castro (1759), com os diálogos sendo 
apresentados por numeração ordinal em duas colu-
nas: a primeira para a língua portuguesa e a segun-
da para a versão em Inglês. Na gramática de Castro, 
no entanto, a íngua inglesa ocupa a primeira coluna.
Entre os vinte e nove diálogos encontrados nesse 
compêndio, destacam-se os seguintes: entre dois 
amigos, entre duas senhoras, para falar a uma se-
nhora, para perguntar alguma coisa, entre dois vi-
zinhos, para agradecer, para falar francês, para 
comprar livros, para escrever uma carta etc. Muitos 
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dos diálogos apresentados contêm situações corri-
queiras e banais, tratando de assuntos como cum-
primentos e conversas entre homens e mulheres. Al-
guns, no entanto, mostram opiniões mais críticas do 
autor, como é o caso dos diálogos sobre como falar 
francês, em que nos é dado um panorama de como 
era visto o ensino do francês na época, destacando 
que as “pessoas de qualidade falaõ Francez”, essa 
língua tida como universal, presente em todas as 
cortes da Europa (MENEZES, 1762, p. 211). No diá-
logo sobre os livros, o autor reforçou o pensamen-
to exposto na advertência ao leitor sobre a relação 
entre o crescimento da literatura, desenvolvimento 
da nação inglesa e popularização do ensino. Nesse 
diálogo, um dos participantes, a procura de um livro, 
recebe indicações de obras de História, Matemática, 
Filosofia, Teologia, Medicina e Direito, mas recusa 
as opções, uma vez que necessitava de um livro de 
poesias, o seu gênero predileto. Autores como Virgí-
lio e Boileau são destacados.
Considerando-se o fato de o autor ter sido um militar 
e haver, pela época da publicação do livro, aulas de 
inglês na Academia Militar, é provável que a Gramáti-
ca Teles de Menezes (1762) tenha sido usada em Por-
tugal e no Brasil. Oliveira (2006, p. 43) compartilha 
da mesma opinião, mas sugere que esse compêndio 
tenha sido “muito pouco usado na instrução militar 
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portuguesa, pelo que sugere a legislação disponível”, 
uma vez que, apesar das “constantes relações co-
merciais, sacramentadas por Tratados nem sempre 
proveitosos para Portugal, a língua inglesa foi prete-
rida pela francesa”. De qualquer forma, é muito pro-
vável que o compêndio de Teles de Menezes tenha 
sido utilizado nas aulas do Real Colégio dos Nobres, 
bem como nas aulas da Academia Militar do Rio de 
Janeiro, já que uma cópia desse compêndio pode ser 
encontrada na Biblioteca Nacional.

4.2 A Gramática de Brazileiro

A Nova grammatica ingleza e portugueza dedicada 
á felicidade e augmento da Nação Portugueza. Se-
lecta dos melhores authores foi publicada em Liver-
pool, em 1812, por Manoel de Freitas Brazileiro. Trata-
-se de uma gramática que contém 245 páginas, das 
quais trinta e três são dedicadas à ortografia, cento 
e trinta e três à etimologia do Inglês, onze relaciona-
das com a prosódia e sessenta e oito englobam infor-
mações coletadas no apêndice, contendo numerais, 
palavras com mesmo som, abreviações, perguntas e 
respostas, as vantagens de ler e escrever, dinheiro, 
tipos de cartas comerciais e uma advertência final.
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Na seção intitulada “Literatura e Sciencias”, do mês 
de julho do ano de 1812, do Correio Brazilienze ou 
Armazem Literario32, encontramos uma nota de di-
vulgação da obra recém-publicada, com um posicio-

32. O Correio Braziliense foi de grande importância para a divulgação 
das notícias referentes às aspirações brasileiras de independência, tendo 
sua última edição sido impressa em 1822. O redator do Armazem Literra-
rio, Hipólito da Costa, é considerado o patrono da imprensa brasileira. Hi-
pólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça nasceu na colônia do 
Sacramento, no Rio da Prata. Estudou as disciplinas preparatórias, no Rio de 
Janeiro, cursando Direito e Filosofia na Universidade de Coimbra. Em 1798, 
foi nomeado encarregado de negócios, nos Estados Unidos, na Filadélfia, 
permanecendo neste cargo até 1800. Em 1801, foi nomeado deputado 
literário da Junta da Impressão Régia. Enquanto ocupou este cargo, o 
ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-1812), também conhecido 
como conde de Linhares, encarregou-o de alguns assuntos do serviço do 
Estado. O ministro, descontente de sua atuação em negócios desenvolvidos 
na Inglaterra, decretou sua prisão em junho de 1802. Hipólito José perma-
neceu nos cárceres da Inquisição por três anos, conseguindo fugir de forma 
inexplicada, com suposta ajuda da Maçonaria. Desde então, o patrono da 
imprensa brasileira passou a viver em Londres, fundando, em 1808, o Correio 
Braziliense ou Armazém litterario, impresso em Londres por W. Lewis. De 
acordo com Varnhagen (1857), o Correio Braziliense teve, pelo menos, 28 
volumes. O historiador elogia o caráter e predisposição política de Hipólito 
José, referenciando-o como um verdadeiro patriota, mais importante para 
o Brasil do que Benjamin Franklin para os Estados Unidos. Hipólito tinha a 
grande vantagem de ser um escritor criativo, que “se expressava com a tanta 
liberdade como hoje o poderia fazer; mas com a grande vantagem de tratar 
sem paixão as questões da maior importância para o estado” (VARNHAGEN, 
1857, p. 352). Hipólito publicou, também, um compêndio de inglês, no ano de 
1811, em Londres, intitulado Nova grammatica portugueza e ingleza, a qual 
serve para instruir os portuguezes na lingua ingleza.
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namento favorável. É asseverado ao leitor que essa 
gramática pode ser utilizada para estudos sem que 
haja a necessidade do acompanhamento de um mes-
tre, mesmo tendo sido reforçado que nenhuma gra-
mática conseguiria ensinar a falar o idioma sem as 
instruções orais repassadas pelos mestres. Apesar 
das limitações de quaisquer gramáticas, o compên-
dio de Brazileiro era

mui superior ao que neste genero temos até agora vis-
to na lingua portugueza, pelo que respeita a dar a um 
Portuguez, por meio de seu idioma, um conhecimento 
daquella lingua tão exacto quanto he possivel dar-se 
em lingua tão differente, dos principios da linguagem 
Ingleza. Naõ he um mero rezumo, nem uma compila-
ção de dissertaçoens; sobre os diversos assumptos da 
Grammatica Ingleza (LONDRES, 1812, p. 729).

Brazileiro produziu dois outros compêndios: 1) a Lei-
tura instructiva e recreativa, ou ideas sentimentaes: 
sobre a faculdade do entendimento, communmen-
te chamada GOSTO, em conhecer as perfeiçoens, e 
imperfeiçoens de qualquer objecto, na natureza, ou 
arte. Extrahido livremente do inglez. Por Manoel de 
Freitas Brazileiro, publicado em Liverpool em 1813; 
e o 2) Compendio da grammatica ingleza e portu-
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gueza para uso da mocidade adiantada nas primei-
ras letras, publicado em 1820, no Rio de Janeiro, uti-
lizando o nome de Manoel Jose de Freitas.

No prólogo da Nova grammatica ingleza e portu-
gueza, o autor manifesta a sua intenção em ser útil 
aos seus “nacionaes”, ao compor um compêndio em 
língua inglesa, que deveria ser utilizado para facilitar 
as relações comerciais com a Inglaterra, “fazendo-se 
deste modo mais ampla e mais extensiva a corres-
pondencia e comunicação entre ambas as naçoens”. 
O autor reconhece a posição alcançada pelo latim e 
francês e coloca o inglês em igualdade de condições, 
ao afirmar que a “Lingua Ingleza já à muito hé con-
templada uma das universaes, bem como tem sido a 
Latina ea Franceza; e nella achamos todo o genero de 
leitura, próprios a embellezar nossos pensamentos e 
dilatar nossas ideas”. A associação entre o ensino de 
línguas e a necessidade de se buscar modelos para 
a educação da mocidade foi estabelecida, tendo sido 
advogado o uso do português, uma vez que, segundo 
o autor, necessitamos do vernáculo para falar e es-
crever com propriedade, para expressarmos nossas 
ideias e para que possamos aprender qualquer outro 
idioma (BRAZILEIRO, 1812, p. i).
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O autor destaca as belezas encontradas na língua 
inglesa, mais especificamente a concisão, o que a 
torna bastante polida. A sua aprendizagem, no en-
tanto, só é dificultada pelos problemas de pronun-
ciação que podem ser levantados, como, por exem-
plo, quando encontramos poucas vogais e uma 
abundância de consoantes em uma mesma sílaba. 
Brazileiro demonstrou apresentar conhecimentos fi-
lológicos e fonéticos mais aprofundados do que seus 
antecessores, pelas seguintes razões: 1) enfatizou a 
necessidade de se estudar as palavras primitivas e 
derivações, com o objetivo de buscar um melhor en-
tendimento da língua; 2) mencionou o cuidado que 
se deve ter com a pronúncia dos sons considerados 
como mais complicados; e 3) conseguiu detalhar 
os sons guturais, palatinos e labiais, por exemplo. A 
descrição da reprodução da voz humana chegou a 
um nível de detalhamento impressionante, repleto 
de conhecimentos biológicos especializados, o que 
fez com que fosse capaz de expor, em minúcias, os 
órgãos que participam da articulação. Chegou até 
mesmo a destacar a abertura de boca necessária 
para que os sons pudessem ser produzidos.
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A voz humana, hé ar ou respiração lançada das 
entranhas, e agitada ou modificada por entre a 
trachéa e o larynx para ser distinctamente ouvida. 
Traché, hé o tubo que, tocando as fauces externa-
mente, sentimos aspereza e desigualdade. Este hé 
o que conduz ar às estranhas, para respiração e 
falla. O topo de trachéa hé o larynx, que consiste 
de quatro ou sinco cartillagens, as quaes podem 
dilatarse e ajuntarse, pela acção de certos múscu-
los, que todos operão ao mesmo tempo. No meio 
do larynx está uma pequena abertura chamada 
glottis, por onde passa a respiração e a voz. Esta 
abertura não hé mais que o decimo de uma pole-
gada; e por isso, a respiração vinda das entranhas, 
deve passar com velocidade. Sendo assim forma-
da a voz; esta hé animada e modificada pela re-
verberação do paladar, e outras concavidades no 
interior da bôca e orgaons nasaes: e porque estas 
partes são mais ou menos bem formadas para a 
reverberação; a voz será mais ou menos agradavel 
(BRAZILEIRO, 1812, p. 27-8).33

Ao final do prólogo, Brazileiro destaca o papel da com-
posição para a aprendizagem de uma língua estrangei-
ra, afirmando que sua obra consiste em uma verdadeira 
compilação de autores utilizados para auxiliar na trans-
missão de conhecimentos em uma língua tão universal:

33. De acordo com as pesquisas de Oliveira (2006), a principal fonte utili-
zada por Freitas (1812), nesse assunto, deve ter sido o Dicionário de Walker.
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o estudo da compoziçaõ, merece o maior cuidado; 
pois que está intimamente unido com o augmento 
dos nossos poderes intellectuaes. Pois devo dizer, 
que quando estamos empregados, em propria for-
ma, no estudo de compoziçaõ, estamos cultivando 
o mesmo entendimento. O estudo de arranjar e 
expressar nossos pensamentos com propriedade, 
ensina a pensar, como tambem a allar exactamen-
te (BRAZILEIRO, 1812, p. v).

Na primeira parte da gramática, voltada para a orto-
grafia, o autor tratou dos sons das letras, estudando 
o alfabeto nas formas romana, itálica, antigo Inglês, 
nome ou som e som português correspondente. Em 
nota de rodapé, o autor chamou a atenção para o co-
nhecimento dos nomes ou sons (em Inglês), conside-
rando essencial o estudo da articulação, o que justifi-
ca a sua preocupação com a pronúncia das palavras.
As vogais e consoantes foram trabalhadas isolada-
mente, mas, similarmente ao ocorrido com a gra-
mática de Castro (1759), os sons vocálicos foram 
também analisados dentro das palavras. O autor, 
por exemplo, diferenciou o modo pelo qual a letra a é 
tratada nas diversas palavras, como é o caso de fate, 
que “sôa como ei portug., feit.”, fall, que “sôa como 
o portug., foll” e far, que “sôa como a portug., far” 
(BRAZILEIRO, 1812, p. 8). Em sequência, os ditongos, 
consoantes e dígrafos foram trabalhados, seguindo-
-se a mesma sequência observada no compêndio de 



162/215 4. A Gramática de Teles de Menezes e a Gramática de Brazileiro

Castro (1759). É interessante observar que muitos 
dos exemplos presentes na obra de Brazileiro eram 
recorrentes do compêndio de 1759, da mesma forma 
que algumas observações estão também nas duas 
gramáticas, a exemplo do cuidado que se deve ter 
com a articulação do som formado pelas letras th.
Freitas (1812), diferentemente de Castro (1759), des-
tacou a importância em se observar a posição dos ór-
gãos vocais para a produção da fala. Essa se constitui, 
na realidade, a grande inovação do seu compêndio. 
Pela primeira vez, a articulação foi relacionada à po-
sição que os órgãos vocais ocupam no momento da 
fala. Freitas (1812) se defendeu de possíveis críticas, 
declarando que “alguns escriptores pensarão, que 
estes objectos mencionados naõ constituém parte de 
Grammatica”. O autor utiliza as palavras de Quintilia-
no e solicita cautela para que essa parte da gramática 
não seja desprezada, “pois aquelles que penetrarem 
as partes mais internas deste templo de Sciencia34, 
lá descobrirão o refinamento e utilidade da materia, 
que tanto saõ proprios para aguçar o entendimento 
dos novatos, como à exercitalos para mais profundo 
conhecimento e erudição” (BRAZILEIRO, 1812, p. 30).

34. A associação entre gramática e ciência foi enfatizada várias vezes no 
Alvará de 1759. Pode ser destacada a afirmação de que “o estudo das Letras 
Humanas [é] a base de todas as Sciencias” (PORTUGAL, 1759, p. 1). Esse 
ponto se constitui em mais uma evidência da ligação entre as ações e produ-
ções educativas do século XIX e as peças legislativas promulgadas durante 
o reinado de D. José I.
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Na parte dedicada à Etimologia, o autor tratou das 
mesmas partes gramaticais tratadas por Castro 
(1759) e referendadas por Auroux (1992) como pre-
sentes nas gramáticas produzidas na época: artigo, 
substantivo ou nome, adjetivo, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição, conjunção e interjeição. A análi-
se dessas partes gramaticais continuou a incluir as 
declinações latinas só que, dessa vez, nem todos os 
casos foram declinados, apenas os nominativos, pos-
sessivos e objetivos. Apesar de Freitas ter utilizado 
muitos dos exemplos de Castro, os casos ablativo, da-
tivo e vocativo não foram mencionados. 

Ex. Substantivos masculino sem artigos

Singular                                       Plural

cazos                         cazos

Nominativo, Man, Hom                     Nomin. Men, Homens 

Possessivo, Man’s, de homem         Posses. Men’s, de homens 

Objectivo, Man homem      Object. Men homens

(BRAZILEIRO, 1812, p. 45)

Todas as partes gramaticais dessa obra contêm ex-
plicações minuciosas com o objetivo de auxiliar o 
entendimento. No entanto, como aconteceu com a 
Grammatica Anglo-Lusitanica, as regras se torna-
ram, em muitos momentos, confusas. Ao se referir 
à sintaxe dos verbos, por exemplo, o autor destacou 
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que “todas as partes de um período ou sentença de-
vem corresponder uma à outra; para o que hé ne-
cessario guardar a construçaõ regular e dependente 
entre ellas” (BRAZILEIRO, 1812, p. 157).
O autor, apesar de não ter se referido à nobreza do 
português, conforme observado em gramáticas an-
teriores, preocupou-se com a origem e derivação de 
palavras portuguesas, relacionando o Inglês com as 
línguas consideradas nobres na época: “Os nomes se-
guintes são adoptados do Hebraico, Grego, e Latim, 
para a Língua Inglesa; e na Portuguesa, uzados qua-
se pela mesma forma das primitivas” (BRAZILEIRO, 
1812, p. 44). Palavras como vortex (singular) – vórti-
ces (plural) foram relacionadas, demonstrando que o 
português estava relacionado às línguas antigas.
Encontramos treze páginas contendo listagens de 
palavras na gramática de Freitas (1812), mas, ao con-
trário do que acontece na obra de Castro (1759), as 
listas não foram organizadas por tópicos e sim pela 
quantidade e tonicidade das sílabas. A preocupa-
ção com a fonética se mostrou, dessa forma, mais 
proeminente do que com a da contextualização das 
palavras, conforme demonstrado nos grupamentos 
utilizados pelo autor: “pronunciadas como se fossem 
duas syllabas: mas a ultima vogal, sempre occulta. 
Ex. Hat-ed – odiado”, “palavras de três syllabas, to-
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das breves e rapidas. Ex. cin-na-mon, cannela” (BRA-
ZILEIRO, 1812, p. 60). Na parte final da gramática, da 
página 181 à 185, uma outra listagem é apresenta-
da, dessa vez contendo palavras que apresentam o 
mesmo som e possuem definições diferentes. Como 
exemplo, podemos citar vocábulos como cell (cubícu-
lo) e sell (vender); e Heel (calcanhar) e Heal (curar).
Após discorrer sobre as regras de sintaxe, o autor co-
letou vinte e duas frases sob o título “exemplos sobre 
as Regras de Syntax”. Nesse tópico, frases com co-
notação moral foram utilizadas, como em “The school 
of expérience teaches many úseful léssons – A es-
cola de experiencia ensina muitas liçoens uteis”, não 
sendo excluídas aquelas descompromissadas com a 
instrução da mocidade, a exemplo de “A herd of cattle, 
peácefully razing, affórds a pleasing sight – Uma ma-
nada de gado, pastando em socego, produz uma vista 
agradavel” (BRAZILEIRO, 1812, p. 165). Ao analisar as 
frases em ação, o autor não se descuidou da fonética, 
já que esse momento foi aproveitado para, mais uma 
vez, consolidar os padrões de tonicidade das pala-
vras, de modo que sílabas tônicas fossem destacadas.
A obra é finalizada com o “Apendice”, destacando-
-se a seção de perguntas e respostas sobre Gramá-
tica e Geografia. Através do método de perguntas e 
respostas do catecismo, indagações como “what is 
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Grammar = que couza he grammatica?” foram fei-
tas. Questionamentos mais profundos também foram 
verificados, inquirindo-se sobre a necessidade de se 
estudar a gramática vernacular e a necessidade de 
se buscar o entendimento sobre continentes, países 
e rios. Ao falar sobre as vantagens de ler e escre-
ver, o autor, defensor da necessidade de se dedicar 
à composição, fez um relato sobre a importância da 
leitura. Na defesa pela composição, foi destacado o 
poder que as letras têm em conferir imortalidade ao 
homem que as dominam.
Modelos de cartas comerciais foram colocados em 
quatro páginas do apêndice, contendo cartas de co-
nhecimento sobre fazendas, letras de câmbio, carta 
circular, apresentando os serviços de uma casa co-
mercial e carta simples, algumas delas similares às 
encontradas na Gramática de Castro (1759). Muitas 
são as semelhanças entre essas duas obras. A gramá-
tica de Brazileiro (1812), no entanto, tentou ser mais 
simples e concisa do que a de Castro (1759). Alguns 
exemplos foram usados da gramática anterior, desta-
cando-se, como inovação, a referência à articulação 
das palavras quando do ensino da gramática.



5. A Gramática de Freitas e  
a Gramática de Tillbury

5.1 A Gramática de Freitas

O Compendio da grammatica ingleza e portugue-
za para uso da mocidade adiantada nas primeiras 
letras foi publicado no Rio de Janeiro, em 1820, por 
Manoel José de Freitas, com a Licença da Mesa do 
Desembargo do Paço, representada pela figura do 
Visconde de Cairu. Trata-se do primeiro compên-
dio de Inglês impresso no Brasil (OLIVEIRA, 1999). 
Através da análise dessa gramática, é possível per-
ceber que se trata de uma versão mais simplificada 
do livro a Nova grammatica ingleza e portugueza 
“dedicada á felicidade e augmento da Nação Por-
tugueza”, publicada em Liverpool em 1812, por Ma-
noel de Freitas Brazileiro, muito provavelmente o 
mesmo autor, que assinou essa obra com um nome 
diferente. A edição que tivemos acesso na Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro encontra-se em estado 
avançado de deterioração, necessitando de reparos 
urgentes, com o intuito de garantir a preservação de 
um livro importante para a reconstituição histórica 
do ensino de inglês no Brasil.
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Oliveira (2006), ao analisar os Estatutos da Casa Pia 
e do Colégio de S. Joaquim dos Meninos Órfãos da 
cidade da Bahia, aprovados na Carta Imperial de 30 
de abril de 1828, constatou que os compêndios rela-
cionados para as aulas de Gramática e Língua Inglesa 
eram a gramática de Siret e a de Freitas, ao que tudo 
indica, o Compendio da grammatica ingleza e portu-
gueza, o que comprovaria o uso desse livro no Brasil.
No seu prefácio, o autor considera como verdade uni-
versal a consciência de que a educação é de suma im-
portância para a nação, não sendo preciso “dar pro-
vas da sua necessidade e vantagens”. O crescimento 
econômico, notoriamente aquele relacionado ao de-
senvolvimento da agricultura e do comércio, foi tam-
bém destacado nessa gramática, como razão para 
justificar a necessidade de se estudar a língua inglesa 
em territórios brasileiros. Da mesma forma que ob-
servado nas gramáticas do século anterior, a figura 
do rei foi associada à política educacional, já que o “El 
Rey Nosso Senhor D. JOÃO VI; nessas circunstâncias 
tão sublimes” inspirou Freitas a elaborar a gramática 
em questão, com o “desejo de procurar ser de alguma 
forma util à Mocidade” (FREITAS, 1820, p. i).
Apesar da presença da gramática de Castro (1759) 
em território brasileiro, Freitas (1820) alegou não 
existir um compêndio em ambas as línguas que pos-
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suísse a clareza, justeza e simplicidade necessárias 
para o ensino do idioma. Essa justificativa do au-
tor pode ser devida ao fato de a gramática de Cas-
tro (1759) ter sido muito extensa, considerando-se a 
quantidade de páginas desse compêndio: apenas 
cento e duas. Camargo e Camargo (1993, p. xxvii) ao 
fazer um levantamento sobre os livros impressos no 
século XIX, constatou que havia, na época, a neces-
sidade de se intensificar a produção de compêndios 
em língua inglesa, uma vez que “os portugueses e 
brasileiros daquele tempo liam com facilidade o fran-
cês, mas poucos sabiam inglês”.
Freitas (1820) nos dá uma clara ideia da força ainda 
existente do latim na época, bem como da supremacia 
da língua francesa, o que, segundo o autor, motivou-o 
a compor essa gramática, imbuído, também, por uma 
vontade de contribuir para a educação da mocidade:

Se a Lingua Latina tem servido até hoje, pelo me-
nos, de conductora aos principios literarios e fami-
liares; se a Lingua Franceza tem sido universal e 
por este motivo, já recebida como parte integrante 
da Educação, e similhantemente a Música e Dan-
ça, &c.; com quanta razão devemos nós julgar, ser 
a Lingua Ingleza necessaria à Mocidade quando 
nos vemos entrelaçados em Negociaçoens com 
esta Nação, e ouvindo diariamente o som vocal de 
seu idioma (FREITAS, 1820, p. i).
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Em seu compêndio, Freitas (1820) trouxe discussões 
características do iluminismo, ao utilizar a metáfora 
de ser o conhecimento a porta da razão. Para que a 
porta do conhecimento pudesse ser aberta, o autor 
recomendou que se procurasse a chave, que seria a 
utilização da gramática, independente da língua em 
questão. Com o conhecimento das gramáticas, po-
deria ser possível para o aluno expressar seus pen-
samentos com a “propriedade e justeza” necessárias 
para facilitar a leitura de livros de todos os gêneros, 
desde os científicos até os capazes de transmitir con-
ceitos morais para que uma educação polida pudes-
se ser atingida. Esse pensamento exposto na obra de 
Freitas reforça a ideia difundida da gramática geral, 
desde o século XVII, e que alcança maior repercus-
são no século XVIII, com a defesa pela unificação das 
regras gramaticais identificáveis como comuns a to-
das as línguas, o que facilitaria a aprendizagem de 
qualquer idioma (AUROUX, 1992).
Foi destacada a necessidade de se conhecer todas as 
derivações e pronúncias das palavras para que a gra-
mática pudesse ser corretamente assimilada. Freitas 
(1820) reconheceu a dificuldade que as regras po-
dem gerar, e, ao comparar o ensino das gramáticas, 
destacou o ensino da língua inglesa, enfatizando que, 
levando-se em consideração a sua experiência, o in-
glês possui a gramática mais breve e fácil, mas que 
deve ser estudada, uma vez que
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Não conhecemos a propriedade da derivação das 
palavras; não conhecemos a certeza das letras e 
syllabas que as compõem; não sabemos collocar 
em seus proprios lugares os termos ou palavras de 
huma oração ou período; e finalmente, não sabe-
mos muitas vezes pronunciar os mesmos termos 
com o seu acento devido (FREITAS, 1820, p. ii).

O autor ressaltou a importância em se ensinar pre-
ceitos de boa moral e conduta em sala de aula, já 
que, em determinadas fases da vida, o ser humano 
precisa entrar em contato com certas virtudes. “A 
boa educação hé um principio moral” [...] e é obser-
vado que o aluno “na idade varonil, tem cultivado a 
Sinceridade, a Verdade, a Humanidade e a Justiça, 
que são outras tantas Condutoras para a felicidade 
da vida presente e futura” (FREITAS, 1820, p. iii).
Freitas (1820), no transcorrer de sua gramática, tra-
tou da sintaxe, etimologia e prosódia de forma conci-
sa, tentando, ao máximo, simplificar regras e traduzir 
os exemplos apresentados nas línguas inglesa e por-
tuguesa. As regras e estudos dos sons foram mais re-
sumidos do que na versão encontrada no compêndio 
de 1812, no qual Freitas havia assinado com o nome 
de Manoel de Freitas Brazileiro. O que nos chama 
mais atenção nesse compêndio, no entanto, é o modo 
pelo qual os diálogos familiares foram trabalhados.
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Os primeiros diálogos encontrados em gramáticas 
da língua portuguesa, utilizados por autores como 
Fernão de Oliveira, João de Barros e Gândavo, utili-
zavam a figura de um mestre e de um discípulo, que 
discutiam um assunto polêmico, geralmente relacio-
nado a questões linguísticas e morais (HUE, 2007). 
No compêndio de Freitas, as figuras do mestre e do 
discípulo são resgatadas, no entanto, com uma temá-
tica diferente. São debatidos, em sua grande maioria, 
temas relacionados a conhecimentos de história e 
geografia, mesma temática desenvolvida na gramá-
tica anterior. O que nos chama a atenção, no entanto, 
é o fato do autor se preocupar mais com a educação 
da mocidade do que com a questão linguística. Ape-
nas as perguntas feitas pelo mestre foram traduzidas 
para o inglês, enquanto que as respostas dadas pelo 
discípulo permaneceram na língua portuguesa, sem 
que houvesse a preocupação em tentar solidificar o 
idioma com a tradução das respostas dadas.
Após a parte dedicada aos “Diálogos Familiares”, o 
autor divulgou listagens de frases contendo precei-
tos morais a serem seguidos. Como exemplo, pode-
mos citar o item “Divisão do tempo e horas em que os 
meninos devem empregar os seus dias com proveito”. 
Nesse momento, todas as frases são traduzidas para 
o Inglês. Essas frases se constituíam em orientações 
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comportamentais a serem seguidas, com a inclusão 
de horários em que as atividades precisavam ser rea-
lizadas. Essa parte do compêndio foi complementada 
por uma seção chamada “Sentenças Moraes”, que 
continha vinte e quatro frases. A cada letra do alfa-
beto, um conselho era dado em inglês e era devida-
mente traduzido para o português. O autor terminou 
sua obra publicando versos em inglês destacando 
princípios religiosos e morais.
Na nota de advertência, o autor se desculpou por 
eventuais erros e destacou a sua intenção em ajudar 
na educação da mocidade com bons modelos a se-
rem seguidos. A análise desse compêndio nos mos-
tra se tratar de uma obra muito concisa, seguindo 
as orientações da Decisão n. 29 de 1809, e com um 
forte teor educativo, notadamente empregado para 
auxiliar uma sociedade em busca de modelos morais 
a serem seguidos. As preocupações em colocar um 
prefácio capaz de justificar a importância das línguas 
portuguesa e inglesa e em associar a gramática com 
a figura real, características do século anterior, são 
facilmente identificadas nessa obra.
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5.2 A Gramática de Tillbury

Por todo o século XVIII e XIX, o mundo ocidental 
sofreu influências dos autores clássicos franceses. 
Ao seguir os padrões gregos e latinos, a Literatura 
Francesa se tornou de tal forma rica em formas e 
estética que serviu de modelo para todo o Ociden-
te durante o processo de formação das literaturas 
nacionais e de composição dos primeiros textos a 
serem utilizados pelas escolas recém-criadas. Com 
a Decisão n. 29 de 1809, os primeiros professores 
de Inglês e Francês foram nomeados, recebendo a 
recomendação de escrever compêndios baseados 
nos modelos do século de Luiz XIV.
Apesar de ter sido o primeiro professor de língua in-
glesa do império brasileiro, nomeado ainda em 1809, 
o padre John (João) Joyce não compôs uma gramá-
tica para utilização em suas aulas, tendo essa tarefa 
sido postergada até o ano de 1827, quando o Padre 
Guilherme Paulo Tillbury, nomeado em 1823, publi-
cou a Arte Ingleza, oferecida a José da Silva Lisboa 
(1756-1835). O Visconde de Cayru, como também era 
conhecido, foi o inspetor geral dos estabelecimentos 
literários da época e teve seu nome citado, de acordo 
com Tillbury, não somente pelo seu “‘notório e official 
zelo’ da instrução da mocidade, mas também pelo 
seu apreço da ‘Litteratura Britannica’” (TILLBURY, 
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1827, p. ii). A admiração e o reconhecimento de Till-
bury pelo visconde é notória na sua dedicatória, che-
gando, ao assinar a nota, a considerar-se um venera-
dor de Cayru. As análises de Chopin (2004, p. 555) 
sugerem que o controle da produção nacional esteve, 
inicialmente, relacionado à “preocupação em subor-
dinar os manuais ao discurso oficial, ou ainda com o 
de algum governo de ocupação, em um contexto de 
censura que tinha como objetivo eliminar ou evitar 
qualquer desvalorização ou qualquer interpretação 
nociva aos seus interesses”. Essa assertiva nos faz 
concluir que a inclusão dessa nota sobre o visconde 
de Cayru pode estar associada a uma tentativa de 
se instituir um discurso legitimador dos conteúdos e 
ideias contidas na obra.
O Padre William Paul Tillbury, conhecido no Brasil 
como Guilherme Paulo Tillbury, nasceu no dia 25 
de janeiro de 1784, passou grande parte de sua vida 
como missionário no Rio de Janeiro, falecendo em 
1863, aos 79 anos. De acordo com os Anaes do Par-
lamento Brazileiro de 1860, Tillbury assumiu a Ca-
deira de Língua Inglesa da cidade do Rio de Janeiro 
com o Decreto de 17 de abril de 1821, data em que 
John Joyce entregou o seu cargo no Brasil para re-
tornar a Portugal. Em decorrência de deliberações da 
corte, William Paul foi suspenso de suas atribuições 
em 1831, retornando apenas em 1848 para assumir 
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as suas funções de Professor de Língua Inglesa da 
corte. No dia 06 de junho de 1860, Tillbury entregou 
um requerimento no Paço da Câmara dos Deputa-
dos, solicitando a reparação dos prejuízos que teve 
em decorrência da forçada interrupção na sua car-
reira. O professor reivindicou o pagamento dos sa-
lários devidos, uma vez que, segundo ele, não havia, 
no documento que o destituía, o motivo da demissão, 
constando nos autos do parlamento que “a regencia 
houve por bem demittir ao suplicantte do emprego 
de professor publico de lingua ingleza” (BRASIL, 
1860, p. 131). Pelo Decreto n. 1.111, de 27 de setembro 
de 1860, “o governo mandou satisfazer ao “Padre Til-
lbury” o ordenado correspondente ao tempo em que 
esteve privado do exercício da Cadeira de Língua In-
glesa do Seminário de S. José”, já que, por ocupar 
um cargo vitalício, “um simples aviso do ministério” 
não poderia ser suficiente para retirar os seus direi-
tos (OLIVEIRA, 2006, p. 91).
Em 1827, Tillbury foi nomeado Mestre de Língua In-
glesa da Rainha de Portugal e das Augustas Prince-
sas, recebendo o ordenado de 400.000 réis por ano. 
O Decreto de 4 de abril de 1827 orientava o palácio 
do Rio de Janeiro a pagar 4.000 réis para cada lição 
direcionada às princesas. Ainda nesse ano, Gulherme 
Tílbury publicou uma Arte ingleza, “offerecida ao il-
lustrissimo senhor visconde de Cayru e, em 1844, a 
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obra: Primeiras regras da lingua ingleza, “tiradas dos 
melhores authores, e adaptadas ao uso da mocidade 
brasileira”. Na folha de rosto desse compêndio, perce-
be-se que Tillbury era, na época, “Mestre de Inglez de 
S. I. D. Pedro Primeiro; de S. M. F. D. Maria Segunda, 
das SS. PP. Imperiaes e Profesor Regio Jubilado”. Os 
exemplares dessa Arte foram vendidos “Na Aula do 
Author, Rua do Carmo, n. 122”, local onde dava aulas 
particulares de inglês e francês (OLIVEIRA, 2006).
De acordo com dados coletados no site de genealo-
gia ancestry.com, constata-se que Tillbury ensinou 
Inglês, Francês e Geografia no Seminário São José 
da Cidade do Rio de Janeiro, conforme citação do 
Diccionário Bibliográfico Portuguez: Estudos, pu-
blicado em 1958, por Innocencio Francisco da Silva e 
Ernesto Soares. O Newspaper Reports from Old Rio, 
1808-1850, publicado em 1969 por Delso Renault, 
relatou que o Padre Tillbury havia escrito, em 1823, o 
compêndio Introduction to the study of the French 
Language, o que demonstra o seu conhecimento na 
língua francesa. Essa habilidade, contudo, não foi 
suficiente para impedir a sua luta pela propagação 
do estudo do inglês em detrimento do francês.
Com a análise desse compêndio, pode-se perceber 
uma forte influência dos preceitos defendidos pelo 
Marquês de Pombal no século XVIII, especialmente 
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no que se refere à relação entre o ensino das línguas 
estrangeiras modernas e o ensino de latim, no que 
diz respeito a sua tentativa de simplificar o ensino de 
línguas vivas a um número reduzido de regras gra-
maticais, uma vez que Sebastião José de Carvalho 
e Melo preocupava-se com a elaboração de gramá-
ticas concisas. O repúdio de Tillbury (1827) por nor-
mas complexas está atestado no prefácio da sua Arte, 
ao alegar ser “inimigo declarado de Grammaticas 
volumosas para principiantes”, indicando, contudo, 
as gramáticas de Siret (Inglês) e Cobbet (Francês)35 
para aqueles que desejarem maior aprofundamento. 
O autor diz desconfiar daqueles que se apoiam em 
explicações aprofundadas e chega a afirmar que lei-
tores de gramáticas de tal complexidade geralmente 
não são capazes de explicar as ‘miudezas’ das defi-
nições aos estudantes. Por não acreditar nos bene-
fícios de gramáticas complexas e longas, chega até 
mesmo a afirmar que, para o bom conhecedor da lín-
35. De acordo com Dufief (1811), Siret e Cobbet foram excelentes Gramáticos 
do século XVIII. Dufief atestou ter recebido grandes influências desses auto-
res, afirmando que quase todo o conhecimento da língua inglesa adquirido 
na época teve os dois como referência. Segundo as pesquisas de Oliveira 
(2006), a gramática inglesa escrita em francês mais popular na Europa se-
tecentista foi a Élémens de la langue Angloise, ou méthode pratique pour 
appendre facilement cette langue, escrita por Siret (1773), chegando a alcan-
çar dezoito edições até 1800. “Louis Pierre Siret (1745-1797), sobre quem, in-
felizmente, sabe-se muito pouco, escreveu mais dois Compêndios, Éléments 
de la langue italienne (1797) e uma Grammaire portugaise (1798), sendo um 
autor muito citado tanto na literatura pedagógica quanto na legislação e nos 
Compêndios brasileiros do século XIX” (OLIVEIRA, 2006, p. 88).



179/215 5. A Gramática de Freitas e a Gramática de Tillbury

gua, qualquer gramática é de utilidade, devendo-se 
preferir sempre as menores. Para aqueles que não 
dominam o idioma, por outro lado, seria necessário 
“huma Grammatica em Folio, com todas as miudezas 
de Definições, e Conjugações repetidas etc. Etc. Etc.; 
as quaes elles por si sós não sabem explicar ao estu-
dante” (TILLBURY, 1827, p. ii).
Tillbury aparentou ser um grande conhecedor de 
gramáticas, o que pode ser comprovado pela menção 
que fez aos volumes de Siret, Cobbet e Walter e pelo 
fato de ter, em 1823, publicado a Breve Explicação 
sobre a Grammatica Portugueza no Rio de Janei-
ro. Este fato sugere que o autor se sentia à vontade 
para utilizar constantes comparações entre o inglês e 
o português na sua Arte Ingleza. Nesta obra, tem-se 
um panorama geral sobre a posição ocupada pelo 
Inglês no início do século XIX e a necessidade de 
se exaltar a língua inglesa, que deveria ser utiliza-
da para defender o inglês da soberania que a língua 
francesa detinha na época.
Em sua nota introdutória, Tillbury exalta a Literatura 
Inglesa, associando o local de destaque que o Inglês 
deve ter com os padrões conseguidos pela Inglater-
ra, em decorrência da superioridade das obras de 
“Sciencias Moraes” e de Política, “em que se aprende 
a distinguir entre a verdadeira liberdade Social, e o 
desenfreado liberalismo do Seculo” e ao fato de que
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ao Philosopho Moralista e aos homens Faculta-
tivos ella [a Língua Inglesa] offerece Thesouros 
preciosissimos; e o Theologo mesmo, nas obras 
de hum Leland, de um Lardner e de hum Paley 
achará argumentos irrefráveis, e os melhores an-
titodos contra a ímpia Philosophia Franceza, que 
já entre nós tem ameaçado ao Altar e ao Throno 
(TILLBURY, 1827, p. ii, iv).

Como, no século XIX, o ensino de línguas no Brasil 
estava totalmente vinculado a sua funcionalidade, 
não havia uma preocupação com a aquisição de idio-
mas e sim com a concretização de finalidades esti-
puladas. Dessa forma, a Arte Ingleza, além de estar 
vinculada à instrução da mocidade e à divulgação 
da Literatura Britânica, preocupou-se com a prepa-
ração de alunos para algumas profissões, como a de 
comércio, “em que a Nação Ingleza tem indisputavel 
primazia” (TILLBURY, 1827, p. ii), a política, filosofia 
moral e teologia. Tillbury, um grande defensor das 
belezas da língua inglesa, preocupava-se com a valo-
rização do inglês frente a um grande crescimento da 
língua francesa no Brasil, podendo a sua obra servir 
de “antídoto” contra a filosofia francesa.
Sua tentativa de alertar o leitor sobre o perigo que 
a filosofia francesa poderia causar à sociedade da 
época parece estar relacionada à grande influência 
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do francês no mundo ocidental e à preocupação des-
se professor de inglês em elevar o status da língua 
inglesa e em defender a sua profissão. Tillbury ale-
gou que os autores franceses lidos naquele período 
não eram os grandes autores franceses da época, o 
que fez com que a sua posição não fosse a de con-
denar o estudo dessa língua. É ressaltado, contudo, 
o valor que deve ser dado à língua inglesa, já que 
“se, como dizem, a França e a Inglaterra são os dois 
olhos da Europa, para que contentar-se em ver por 
hum delles só? Ou quando assim se fizer, escolha-se 
ao menos aquelle que contenha a vista mais compri-
da” (TILLBURY, 1827, p. ii).
Para Oliveira (2008b), a gramática de Tillbury pode 
estar associada ao ensino de Inglês como prepara-
tório para os cursos jurídicos, uma vez que, somente 
em 1831, a língua inglesa foi vista como disciplina es-
colar, na medida em que seu conhecimento passou a 
ser um requisito obrigatório para o ingresso nos Cur-
sos Jurídicos do Império. Ao analisar a situação polí-
tica da época, principalmente no que se refere à bus-
ca pela construção da identidade nacional baseada 
em alguns modelos estrangeiros, uma anglofilia foi 
observada em muitos intelectuais. A obra de Tillbury, 
dessa forma, por defender a supremacia da língua 
inglesa e por, declaradamente, mostrar-se solidária 
às causas políticas, parece estar de acordo com os 
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anseios da época, sugerindo que tenha sido utilizada 
para os preparatórios dos cursos jurídicos. O fato de 
o compêndio ter sido dedicado ao Visconde de Cairu, 
declarado amante da “Litteratura Britannica”, tam-
bém pode reforçar a hipótese deste compêndio ter 
sido de grande importância nesse período.
O conteúdo gramatical verificado na Arte Ingleza 
é abordado a partir de uma análise da pronúncia, 
considerada, pelo autor, como a parte mais difícil 
para o estudante, em decorrência do grande número 
de exceções. Essa constatação fez com que Tillbury 
(1827) colocasse apenas as regras consideradas 
absolutamente necessárias nas primeiras nove 
páginas de seu compêndio. Para um maior 
aprofundamento, o autor recomenda que os alunos 
procurem o “Tratado de Pronuncia no princípio do 
Diccionário de Walker” (TILLBURY, 1827, p. 1).
Cada letra do alfabeto foi associada tanto ao seu res-
pectivo som quanto ao produzido pelas combinações 
de letras mais frequentes. Um espaço foi também de-
dicado à comparação dos sons em língua inglesa com 
os mais próximos encontrados no português, como si-
nal de valorização da língua nacional, conforme de-
fendido por Pombal. Como exemplo, pode-se destacar 
a explicação dada ao som produzido pela letra c em 
associação com as letras ea, eous, ia ou io. Verifica-se, 
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nesse caso, a produção do som x, de modo semelhan-
te ao produzido pela palavra xadrez. Exemplo: Ocean 
(oceano). Sons como o S, conforme relatado por Till-
bury (1827), possuem regras fonéticas “tão compri-
das e complicadas; e a differença entre os dois sons 
he cousa de tão pouca consequencia para um princi-
piante, que não valem a pena estudal-as: he melhor 
seguir as regras para a mesma letra no Portuguez” 
(TILLBURY, 1827, p. 5). Percebe-se, assim, mais uma 
vez, uma retomada às orientações de Sebastião José, 
no que se refere à redução do número de regras a 
serem utilizadas em uma gramática, e à valorização 
que deve ser dada à língua portuguesa.
No ano da produção desse compêndio, era ainda 
evidente a valorização dada ao latim como língua de 
referência para o estudo de um outro idioma, uma 
vez que, durante toda a obra, as partes do discur-
so são analisadas pelas declinações latinas. A utili-
zação de declinações em gramáticas para o ensino 
de inglês era uma constante no Ocidente, segundo 
Michael (1987), do século XVI ao XIX. Auroux (1992) 
ressalta a força que a gramática possuía no século 
XVI como técnica aplicável para a aprendizagem de 
todas as línguas, graças ao latim, que, ainda no sécu-
lo XVI, passou por um processo de gramatização, em 
decorrência das grandes expansões ultramarinas. 
Segundo o autor, “a gramatização (a base do Latim) 
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de um vernáculo europeu pode igualmente servir de 
partida para uma outra língua e lhe transmitir sua 
‘latinidade’36”, reafirmando a crença de que bastava 
saber o latim para que as outras línguas pudessem 
ser aprendidas, pela tradução (AUROUX, 1992, p. 44).
Em todas as explicações gramaticais da Arte Ingle-
za, o português é utilizado como língua de referência 
e notas explicativas sobre diferenças de uso são en-
contradas durante todo o compêndio, sugerindo que 
a preocupação do autor não se dava apenas em ter-
mos de descrição de tempos verbais, havendo uma 
preocupação com o uso dos itens abordados, como 
pode ser percebido na explicação: “Em vez do futuro 
subjunctivo os Inglezes usão do presente do Indicati-
vo: Exemplo; Quando elle vier: when he comes” (TILL-
BURY, 1827, p. 17).
As listas de palavras, comuns em livros de tal natu-
reza desde o século XVI, também estão presentes 
neste compêndio, de modo que adjetivos, numerais, 
verbos, verbos irregulares e particípios são listados e 

36. O conceito de latinidade foi amplamente difundido por Auroux (1992) e 
Morin (2003), ao relacionarem a importância da base latina para o estudo 
das demais línguas, partindo-se do pressuposto de que bastaria aprender 
latim para que qualquer outro idioma pudesse ser aprendido. “A língua la-
tina transforma-se — como acontece com todas as línguas na História —, 
dando origem às línguas nacionais a partir das linguagens populares, já que 
os letrados continuam usando o latim clássico, o da igreja. Contudo, essas 
línguas nacionais detêm um cunho latino, como naturalmente têm o italiano, 
o espanhol, o português, o francês, o romeno, etc.” (MORIN, 2003, p. 3).
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traduzidos. A preocupação em listar palavras e arru-
má-las de modo a facilitar a aprendizagem do aluno 
é anterior à utilização de gramáticas. Essas listas, 
segundo Auroux (1992, p. 71), “constituem sem 
dúvida os mais antigos instrumentos pedagógicos 
da humanidade” e podem ser consideradas como as 
precursoras dos dicionários, que foram primeiramen-
te utilizados na sua forma bilíngue para o ensino do 
latim em sua associação com os vernáculos. A utiliza-
ção de listas atingiu seu ápice no século XVIII, sendo 
de grande importância a análise das suas constitui-
ções e das motivações dos professores que as prepa-
raram, uma vez que,

A energia e a ingenuidade que os professores tive-
ram ao produzir várias classificações nos faz estu-
dá-las em maiores detalhes do que desejaríamos. 
Qualquer tentativa de entender o que os profes-
sores estavam tentando fazer, e o que as crianças 
deveriam fazer, significa que nós devemos analisar 
o modo pelo qual tais listas foram estruturadas 
(MICHAEL, 1987, p. 101)37.

Após uma breve análise etimológica, Tillbury (1827, 
p. 37) parte para o estudo da sintaxe, explicando que 
37. The energy and ingenuity that the teachers put into their various classifi-
cations require us to study them in more detail than we would otherwise wish. 
Any attempt to understand what the teachers were trying to do, and what the 
children were supposed to do, means that we must look at the way in which 
these lists were structured” (texto original).
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“a collocação das palavras nas Frazes Inglezas he ex-
tremamente simples e natural”. Todas as partes do 
discurso são explicadas, e definições e posições na 
frase são destacadas. O exemplar ao qual tive acesso 
na Biblioteca Nacional está localizado no acervo de 
obras gerais, necessitando de maiores cuidados, por 
se encontrar em estado avançado de decomposição. 
A análise da relação de obras da biblioteca de Nova 
York de 1861 revela que a Arte Ingleza, de Guilher-
me Tillbury, possui 48 páginas, o que está de acor-
do com o seu posicionamento em manter apenas as 
regras essenciais para o ensino das línguas vivas. O 
exemplar ao qual tive acesso, no entanto, está incom-
pleto e possui apenas 46 páginas. Ao que tudo indi-
ca, a gramática de Tillbury não apresenta uma seção 
dedicada aos diálogos familiares, como era costume 
nas gramáticas dos séculos XVIII e XIX, refletindo a 
sua preocupação em se manter conciso e voltado ao 
ensino da gramática, com maior destaque dado à eti-
mologia, sintaxe e prosódia, o que estaria em conso-
nância com a sua função utilitária para os preparató-
rios dos Cursos Jurídicos, a partir de 1831.
A gramática de Tillbury reflete os anseios divulgados 
por Pombal em meados do século XVIII e comprova 
a influência e o alcance que as medidas do Alvará de 
1759 tiveram sobre Portugal e suas colônias. As maio-
res preocupações educacionais do também conheci-
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do Conde de Oeiras são percebidas nesse compên-
dio, principalmente no que diz respeito à tentativa de 
simplificação das normas gramaticais e aos preceitos 
de que uma gramática deveria ser clara e concisa. Ao 
analisarmos a dedicatória desta obra, percebemos, 
de forma evidente, a sua associação aos ideais pom-
balinos, uma vez que, ao dedicá-la ao Conde de Cay-
ru, Inspetor Geral dos estudos literários e membro do 
conselho da “Magestade Imperial”, Tillbury reforça o 
fato do teor de sua gramática estar de acordo com as 
orientações de Pombal, sendo esta breve, dedicada à 
instrução da mocidade e respeitosa aos preceitos re-
ligiosos. Ao entrar em contato com a exposição feita 
pelo autor sobre a supremacia da língua francesa e 
a tentativa de valorizar e elevar a língua inglesa em 
decorrência das relações mercantis entre Brasil e 
Inglaterra, é fácil perceber a finalidade instrumental 
à qual essa gramática se propunha, colocando o co-
mércio como propósito último da aprendizagem des-
ta língua. A análise de compêndios, confrontada com 
a legislação vigente, constitui-se em fonte de grande 
valor para um maior entendimento das motivações e 
finalidades do ensino de inglês da época.



6. Alguns pontos de reflexão
 

Do ponto de vista da história das ideias linguísticas, 
as reformas pombalinas da instrução pública, ao con-
denarem as gramáticas produzidas pelos padres da 
Companhia de Jesus, a exemplo da gramática do Pe. 
Álvares, defenderam a ideia de que a gramática de-
veria ser a base para o ensino de uma língua, seja ela 
clássica, como o latim, vernacular ou estrangeira. As 
gramáticas inacianas, pelo acúmulo de informações e 
exceções, não poderiam ser colocadas como exemplo 
de aprendizagem, pois, em decorrência dos seus ex-
cessos, continham enunciados desnecessários para 
os estudantes e que não se encaixavam nos itens que 
deveriam estar descritos em uma gramática. Os no-
vos tempos pediam a utilização de compêndios cla-
ros e concisos e, para que essa nova tomada de cons-
ciência pudesse ser efetiva, as Artes produzidas não 
poderiam se deter aos detalhes. Nas Instrucçoens de 
1759, esse modelo de simplificação linguística foi de-
fendido. As gramáticas de língua inglesa, aqui estu-
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dadas, enquadram-se nos preceitos defendidos por 
esse modelo de simplificação observado nas gramá-
ticas dos oratorianos e inspirado nas gramáticas de 
Sanches, Vóssio, Scóppio e Port-Royal.
A adoção das gramáticas que seriam produzidas em 
substituição às dos inacianos deveriam estar conti-
das dentro dessa moderna pedagogia de ensino, que 
propunha a simplificação das regras, as partes gra-
maticais que deveriam ser analisadas e o uso da lín-
gua portuguesa. A suavidade e brandura do método 
eram agora enfatizadas como necessárias, em subs-
tituição aos rigores do ensino tradicional. Não se tra-
tava, contudo, de uma mera redução de regras ou de 
conteúdos das gramáticas latinas, já que, conforme 
Auroux (1992, p. 101), a gramática é a disciplina cien-
tífica com o vocabulário teórico próprio mais antigo e 
estável de que se tem conhecimento. A mudança de 
método se constituiu, na realidade, em uma verda-
deira mudança da finalidade da disciplina, já que sua 
inserção na instrução pública buscava corresponder 
às novas aspirações do Estado português. Carvalho 
(1978, p. 66) constatou essa mudança de finalidade 
no ensino do latim, ao afirmar que:
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De língua das escolas que fora primitivamente na 
tradição escolástica, de língua douta que passou 
a ser na época do humanismo, o latim se transfor-
mou, na consciência de alguns letrados portugue-
ses do século XVIII, na finalidade de um programa 
escolar destinado a abrir à visão dos estudantes 
os horizontes amplos da cultura latina, na sua au-
têntica expressão histórica, Até então em Portu-
gal, como de resto em toda a Europa, o latim era 
um instrumento propedêutico indispensável ao 
futuro estudo do letrado, do canonista, do médi-
co, do filósofo e do teólogo. Com Verney e os que 
lhe seguiram, o latim se transformou no ideal de 
uma pedagogia humanista, abreviada nos seus 
processos e adequada na sua estrutura às neces-
sidades novas da cultura lusitana.

Com as reformas do Marquês de Pombal e sua política 
educacional e linguística, o Brasil pôde sentir os efei-
tos das mudanças verificadas em Portugal, acompa-
nhando as decisões referentes à regulamentação da 
instrução e às deliberações sobre os compêndios ado-
tados. Com a instauração das Academias Militares, a 
intensificação das ligações comerciais do Brasil com 
a Inglaterra e a presença cada vez mais constante de 
ingleses na colônia (FREYRE, 1948), o Inglês passou 
a ser o idioma mais útil para o ensino da época, o que 
fez com que alguns compêndios fossem produzidos, 
seguindo-se a mesma metodologia de ensino.
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Como pode ser comprovado, o conteúdo das gramáti-
cas aqui analisadas é relativamente estável. Segundo 
Auroux (1992, p. 66-67), as gramáticas são compos-
tas, em sua grande maioria, pelas seguintes partes: 
“ortografia / fonética (parte opcional), partes do dis-
curso, morfologia [ou etimologia] (acidentes da pala-
vra, compostos, derivados), sintaxe (frequentemente 
muito reduzida: conveniência e regime), figuras de 
construção”. A presença de todas essas partes nas 
gramáticas referenciadas nessa pesquisa, e o modo 
pelo qual as mesmas estão dispostas, ajuda-nos a 
concluir que o método da gramática e tradução era 
amplamente utilizado nessa época, em detrimento às 
técnicas de imersão a que os alunos de outrora ha-
viam sido submetidos para a aprendizagem do latim, 
em decorrência da proibição do uso do português.
Contudo, a grande maioria dos autores que pesqui-
sam sobre o ensino de línguas e a produção de gra-
máticas e compêndios destaca o método direto como 
sendo a grande novidade em termos de metodolo-
gia de ensino, em oposição ao emprego do Grammar 
Translation (método da gramática e tradução). Ao 
analisarmos a evolução do ensino de línguas, perce-
bemos que essa nova tecnologia educacional não foi, 
na realidade, uma grande novidade, como enfatiza-
do, uma vez que os escritos de Locke e Comenius, 
de acordo com Silveira (1999), já preconizavam os 
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fundamentos do Método Direto. O próprio ensino do 
latim, desde o século XVI, foi baseado em técnicas de 
imersão, já que a língua latina foi ensinada através do 
próprio latim. Percebe-se, dessa forma, que o método 
direto não foi a grande novidade do século XX, como 
comumente defendido. A grande inovação de ensino 
de línguas foi, na realidade, a utilização da gramática 
e da tradução, método utilizado nas gramáticas em 
língua inglesa aqui analisadas.
Os compêndios utilizados no Brasil colônia só podem 
ser completamente entendidos quando retomamos o 
processo de institucionalização do ensino de línguas, 
do qual Portugal foi pioneiro, de modo a entender as 
motivações e finalidades da reformulação desse pro-
cesso. Somente após essa compreensão, podemos 
perceber os impactos que as medidas pombalinas 
causaram em terras brasileiras.
Com o objetivo de estruturar o Brasil, após a sua 
chegada em 1808, D. João VI tomou uma série de 
medidas, culminando, no caso do ensino de inglês, 
com criação das Cadeiras de línguas vivas e a no-
meação dos primeiros professores públicos dessas 
matérias. Para a ocupação das novas aulas criadas 
por D. João VI, a aprendizagem do Inglês se tornou 
essencial, destacando-se o ensino pela gramática, 
entre as quais se destaca a de J. Castro (1759), pro-
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pícia por estar centrada na questão comercial, e, por 
esse motivo, de provável utilização nas Aulas de Co-
mércio e Agricultura, e a de Teles de Menezes (1762), 
muito provavelmente utilizada nas Academias Milita-
res, uma vez que a preocupação com as fortificações 
sempre esteve presente nas decisões educativas de 
Portugal e seus domínios.
Ao observarmos o conteúdo publicado em jornais de 
circulação do período, como é o caso da Gazeta de 
Lisboa, de 1813, podemos observar que muitas das 
preocupações educativas da época haviam sido rea-
firmadas pelas reformas pombalinas como neces-
sárias para que a ordem pudesse ser restabelecida. 
É o que atesta um anuncio dessa Gazeta, em 12 de 
janeiro de 1813, através da qual a Aula de primeiras 
letras, que ocorria na rua do largo do Corpo Santo, n. 
11, era baseada na Gramática Portuguesa e no respei-
to à Coroa Portuguesa, “a respeito de escrita, e conta; 
bons costumes, cathecismo, e religião, a fim de que se 
criem Cidadãos uteis, Vassalos fiéis, e bons Christãos” 
(LISBOA, 1813b, p. 59). Os mesmos termos emprega-
dos na Lei do Diretório de 1757 foram novamente re-
tomados como finalidades de ensino a serem obtidas, 
sugerindo que não houve um completo rompimento 
com os ideais educativos traçados no século anterior.



194/215 6. Alguns pontos de reflexão

Castro produziu um compêndio preocupado não só 
com o ensino do Inglês, mas também com o fortaleci-
mento da imagem da língua portuguesa e sua aceita-
ção como língua estrangeira nobre a ser estudada e 
respeitada. Em meio a um ambiente totalmente pro-
pício ao surgimento de novas aulas e à necessidade 
de capacitação de uma colônia que se transforma-
va em sede do governo português, o compêndio de 
Castro não só trazia o conhecimento linguístico para 
a aprendizagem da língua inglesa, como também se 
preocupava com os padrões de excelência do mundo 
ocidental e com os clássicos que deveriam ser co-
piados, colocando, sempre que possível, o contexto 
comercial no ensino da língua.
Na gramática de Tillbury (1827), pode ser verificada 
um cuidado com a valorização da língua inglesa e o 
seu ensino no Brasil. Ao perceber a grande influência 
que o francês exercia no ocidente oitocentista, o autor 
da Arte ingleza offerecida ao illustrissimo Senhor 
Visconde de Cayru explorou, no prefácio da sua obra, 
as belezas do inglês e a importância de sua apren-
dizagem, ratificando as informações anteriormente 
transmitidas nas gramáticas de Castro (1759), Telles 
de Menezes (1762), Brasileiro (1812) e Freitas (1820), 
de que o inglês era necessário para o fortalecimento 
das relações comerciais entre Portugal e Inglaterra. A 
grande diferença encontrada no prefácio dessa obra, 
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no entanto, diz respeito a sua luta pela manutenção 
da profissão de professor de inglês, chegando até 
mesmo a declarar que, se houver a necessidade de se 
optar pelo estudo de apenas uma língua estrangeira, 
que o inglês seja a língua de escolha.
A mesma luta pela manutenção da profissão docen-
te foi verificada com o professor Eduardo Thomaz 
Colville, que, nomeado Lente de Língua Inglesa pela 
Academia Real Militar em 1809, foi dispensado em 
1825. Conforme pesquisas de Oliveira (2006), Colvil-
le permaneceu lecionando por meio de aulas avulsas, 
o que garantiu o recebimento de um ordenado. Após 
a sua morte, o ensino de inglês foi retirado dessa 
academia em 1832, sugerindo que, com o fim de sua 
luta, o inglês perdeu forças e a profissão de profes-
sor de inglês deixou de existir naquela instituição, em 
detrimento, mais uma vez, do francês, que continuou 
a ser ensinado. É fácil, perceber, dessa forma, que 
os compêndios produzidos no período aqui recortado 
serviram também de campo de batalha para consoli-
dar a profissão de professor de Língua Inglesa, cons-
tantemente ameaçada pela superioridade verificada 
pelo francês nos séculos XVIII e XIX.
Na gramática de Castro, são visíveis alguns pres-
supostos defendidos como essenciais para a moder-
nização do ensino. O assunto gramatical passou a ser 
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explorado a partir da língua vernacular e não mais do 
latim, mesmo havendo ainda o respeito aos padrões 
da gramática latina e, consequentemente, às declina-
ções das classes gramaticais. O compêndio em ques-
tão ainda não é simplificado, conforme defendiam as 
peças legislativas das reformas pombalina da instru-
ção pública, mas se utiliza de vários exemplos e de 
explicações contextualizadas, sempre associando a 
língua inglesa com a portuguesa e abrangendo des-
de uma preocupação com a pronúncia até o cuidado 
com a precisão gramatical. Todos esses itens foram 
também verificados nas demais gramáticas, com a 
ressalva de que, com o passar do tempo, as regras fo-
ram cada vez mais simplificadas, já que o compêndio 
de 1827 apresentava apenas 48 páginas.
Por intermédio da análise dos cinco compêndios aqui 
apresentados, percebe-se a manutenção de uma 
continuidade de princípios seguidos, no que se refe-
re à formatação de capas; manutenção dos conteú-
dos tratados; utilização das declinações latinas para 
as explicações gramaticais; presença de uma nota 
introdutória contendo informações sobre a nobre-
za da língua portuguesa e importância que a língua 
inglesa deveria ter em terras brasileiras; inserção 
de diálogos familiares que resgatassem os preceitos 
morais; listas de palavras organizadas em blocos; 
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frases morais para consolidação do idioma; modelos 
de correspondências comerciais necessárias na épo-
ca, entre outros pontos de semelhança.
Ao verificar muitos pontos de intersecção nessas 
obras, torna-se incoerente não as comparar, prin-
cipalmente quando levamos em consideração o 
fato de se tratar de uma época em que o plágio38 
era comum, especialmente em compêndios. As se-
melhanças entre as cinco gramáticas faz-nos supor 
que, apesar de publicadas em momentos históricos 
diferentes, com peças legislativas diferenciadas e, 
até mesmo, após a dita “era pombalina”, possuem 
uma mesma linha de coerência. As recomendações 
de simplificação das regras gramaticais, exaltação à 
língua nacional, preocupação com os autores citados 
e busca por respaldo legislativo, verificadas nas re-
formas do Marquês de Pombal, estão presentes em 
todas essas obras, o que, por si só, aboliria qualquer 
pensamento de interrupção ou descontinuidade no 
modo pelo qual o ensino de inglês foi propagado e 
organizado nos séculos XVIII e XIX.

38. Os compêndios aqui analisados apresentam pouca originalidade de con-
teúdo. No entanto, conforme Chervel (1990, p. 203), “o problema do plágio 
é uma das constantes da edição escolar”. Esse pensamento é reforçado por 
Oliveira (2006, p. 136), ao afirmar que “é preciso relativizar as noções de 
plágio e autoria em obras pedagógicas do gênero, pois nelas muito menos 
importante é a originalidade das idéias do que o modo como elas podem ser 
copiadas, imitadas, adaptadas, apropriadas ou manipuladas em função das 
condições sócio-políticas [sic] em que são produzidas, ou do público para o 
qual são dirigidas (OLIVEIRA, 2006, p. 136).
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A aplicação do Inglês com finalidade instrumental 
foi comprovada em todos os compêndios analisa-
dos. Com o crescimento e fortalecimento dos laços 
comerciais entre Brasil e Inglaterra, a língua ingle-
sa começou a ocupar uma posição de destaque em 
Portugal e suas terras d’além-mar. Aprender o inglês 
se tornou necessário, o que fez com que compêndios 
fossem publicados com o objetivo de preparar os 
perfeitos negociantes que a situação exigia. Com a 
gramática do padre Guilherme Tílbury, Arte Ingleza, 
de 1827, o ensino de inglês no Brasil passou a servir 
a outros propósitos, pois, a partir de então, iniciou-se 
o seu processo de inclusão entre as matérias prepa-
ratórias para os Cursos Jurídicos, fundados no país 
nesse mesmo ano. Desse modo, somente a partir 
de 1831 começa a sua configuração como discipli-
na escolar. No período recortado por este trabalho, 
a língua inglesa tinha uma finalidade exclusivamen-
te instrumental, pois servia de meio para que seus 
aprendizes pudessem ter acesso ao conhecimento 
relacionado ao comércio e às milícias de terra e mar, 
uma vez que muitos dos compêndios mais abalizados 
em tais matérias estavam escritos em inglês.
Pode-se afirmar ter sido possível elucidar pontos 
vitais no que refere ao ensino de inglês no Brasil. 
Pesquisas dessa natureza, importantes para a re-
constituição histórica do ensino de línguas e dos 
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compêndios e livros didáticos, devem ser exaustivas, 
de modo a identificar pontos de interseção e distan-
ciamento entre obras publicadas em diversos perío-
dos da historiografia linguística e literária. Tais pes-
quisas precisam ser intensificadas e divulgadas, uma 
vez que a dificuldade em se chegar à fonte primária 
é grande e o compartilhamento de informações pela 
academia nem sempre é possível. As gramáticas de 
Freitas, Brazileiro e Teles de Menezes, por exemplo, 
foram muito pouco exploradas até hoje. Somente 
Oliveira (2006) havia realizado estudos nestes com-
pêndios. As gramáticas de Castro e Tillbury, apesar 
de terem sido um pouco mais trabalhadas, ainda não 
haviam sido exaustivamente analisadas, uma vez que, 
além das pesquisas feitas pelo GPHELB, somente o 
professor português Gomes da Torre (1985) havia se 
debruçado sobre esses compêndios, contribuindo, 
assim, para a reconstituição dos percursos verifica-
dos pelos autores durante o processo de modificação 
das finalidades de ensino.
Muitos estudos ainda são necessários para que pos-
samos entender um pouco mais sobre a importância 
que os compêndios e, mais atualmente, livros didáti-
cos desempenharam e ainda desempenham, não só 
para o ensino de línguas, mas, principalmente, para 
o registro de impressões e processos vivenciados por 
uma determinada sociedade.
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