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Este trabalho apresenta um breve levantamento histórico da presença da língua 
inglesa no Brasil. Busca compreender como o ensino da língua inglesa se desenvolveu e 
constituiu no Brasil e se configurou na situação que encontramos hoje. O primeiro 
contato da mesma com a colônia portuguesa, suas influências, as finalidades de uso, o 
caminho percorrido desde o tempo imperial até alcançar seu status atual. Em seguida 
apresenta uma breve trajetória do livro didático de língua Inglesa no Brasil. Palavras-
chaves: Língua Inglesa; História da língua inglesa no Brasil; Livro didático de inglês.  

 
ABSTRACT 
 
This project understand the presence of the English language in Brazil, The objective is 
to understand how the English language learning developed and constituted in Brazil in 
the situation that we can observe nowadays. The first contact with Portuguese colony, 
the influences, the purposes of use, the journey from the time of the imperial until 
nowadays. Then it shows a brief history of the English language textbook Key words: 
English Language; textbook; History of English language in Brazil. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho irá apresentar o caminho histórico percorrido pela língua 
inglesa, desde o seu primeiro contato com o Brasil a situação que se encontra 
atualmente. Na primeira parte, será abordada a trajetória histórica da língua inglesa no 
período colonial, o primeiro contato com os habitantes brasileiros, as riquezas 
oferecidas pela nossa terra e a finalidade de ensino da língua inglesa neste contexto. Em 
seguida mostra as determinações governamentais, suas influências no ensino de línguas, 
as metodologias aplicadas para a aquisição da língua inglesa. 

 
Os documentos oficiais que determinaram os rumos tomados pelo ensino de 

inglês no Brasil, suas dificuldades no ensino público e a necessidade de criar outras 
instituições de ensino de línguas, como os institutos de idiomas franqueados e os cursos 
livres. Na segunda parte mostra a trajetória do livro didático de língua inglesa no Brasil. 
Os primeiros sistemas de ensino através dos jesuítas, como eram adquiridos os livros 
usados nestes sistemas, de onde eram originados. 

 
Apresenta também os primeiros livros impressos no Brasil e mais tarde as 

primeiras edições feitas em território nacional. A seguir apresenta um breve comentário 
sobre os livros utilizados nos cursos livres e cursos franqueados de Línguas. 

 
 
 
 
 



1. BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA: 
 
Acredita-se que o primeiro contato do Brasil com a língua inglesa tenha 

ocorrido por volta de 1530, quando um aventureiro inglês conhecido como William 
Hawkins, traficante de escravos, desembarcou na costa brasileira, tendo assim o 
primeiro contato com os lusitanos e os nativos. 

 
William Hawkins fez outras três lucrativas viagens ao Brasil, sendo que em 

uma delas o aventureiro inglês levou um cacique para Londres, um líder brasileiro. Mais 
tarde, seu filho John Hawkins e Richard seu neto, continuaram com as incursões nos 
mercados negreiros do Brasil e da Guiné. 

 
Sendo bem recebidos na colônia portuguesa, por volta de um século depois, 

outros navegantes vieram em busca das riquezas oferecidas pela nossa terra, entre elas o 
pau-brasil. Mas foi por volta de 1654 que o relacionamento entre Inglaterra e Brasil se 
estreitou. 

 
A Inglaterra impôs um tratado aos portugueses reservando à marinha britânica 

o monopólio das mercadorias inglesas com os demais países, rompendo assim o 
domínio português no Brasil. Porém, foi através do bloqueio continental decretado à 
Inglaterra no início do século XIX que se fortaleceu o relacionamento deste país com o 
Brasil. Com o fechamento dos portos europeus aos navios ingleses pelos franceses, 
Portugal, que antes era um forte aliado da Inglaterra, foi forçado a se posicionar contra a 
mesma para evitar um conflito com as tropas francesas e uma possível guerra. 

 
D. João VI decidiu fugir para o Brasil, o que foi fortemente apoiado pela 

Inglaterra. Com esta mudança da corte portuguesa para o Brasil, os Ingleses tiveram a 
permissão de estabelecer casas comerciais, dando início ao poder econômico e à grande 
influência da Inglaterra na vida de nosso país, causando mudanças significativas como o 
desenvolvimento da imprensa Régia, do telégrafo, do trem de ferro e da iluminação a 
gás. ,As companhias inglesas abriram ofertas de empregos para os brasileiros como 
engenheiros, funcionários e técnicos. Mas havia um grande obstáculo: nascia então a 
necessidade de falar a língua inglesa para receber treinamentos e entender as instruções.  

 
De acordo com Chaves (2004, p.5), “É muito provável que os primeiros 

professores de inglês tenham surgido nesse momento”. O ensino formal da língua 
inglesa no Brasil se deu com o decreto de 22 de junho de 1809, assinado pelo D. João 
VI, príncipe regente de Portugal, mandando criar uma escola de língua francesa e outra 
de língua inglesa. 

 
Nesse mesmo ano, D. João VI nomeia o padre irlandês Jean Joyce 

oficialmente como professor de inglês, através da carta assinada na corte, que falava 
sobre a necessidade de uma cadeira de língua inglesa por sua riqueza, pela abrangência 
da língua para a prosperidade da instrução pública. O início do ensino de inglês teve 
como finalidade a prática oral, pois era somente para capacitação de profissionais 
brasileiros para a demanda do mercado de trabalho através das relações comerciais com 
nações estrangeiras, especialmente com a Inglaterra. 

 
A aquisição da língua inglesa visava à comunicação de empregados com 

superiores para receber instruções e treinamentos. Em 1837 nasceu o colégio D. Pedro 



II no Rio de Janeiro, que teve um papel importante para o desenvolvimento das línguas 
modernas. Desde a sua fundação incluía na grade curricular o ensino de língua inglesa, 
juntamente com a língua francesa, o latim e o grego. Nessa época a língua francesa 
tinha maior importância por ser considerada “língua universal” e por ser obrigatório 
para o ingresso em cursos superiores. O ensino de inglês e francês naquela época 
apresentava um grande problema, que era a falta de metodologia adequada. Segundo 
Leffa (1999) “A metodologia para o ensino das chamadas línguas vivas era a mesma das 
línguas mortas: tradução e análise gramatical”. 

 
A importância da oralidade no início do século XIX deixa de ser primordial, 

visto que a finalidade de uso da língua agora seria para ingressar em cursos superiores. 
Já em 1889, após a proclamação da República, devido às reformas no âmbito 
educacional promovidas pelo ministro Benjamim Constant que elabora uma reforma no 
ensino baseada nos princípios do positivismo, corrente filosófica que considerava a 
educação prática anuladora das tensões sociais, Uma das intenções desta Reforma era 
transformar o ensino em formador de alunos para os cursos superiores e não apenas 
preparador. Outra intenção era substituir a predominância literária pela científica. 

 
Assim o inglês, o alemão e o italiano foram excluídos do currículo obrigatório, 

assim como o estudo das literaturas estrangeiras. Em 1892, após o afastamento do 
ministro, as línguas vivas voltaram a ser obrigatórias. Em 1898 com o ministro Amaro 
Cavalcanti, as disciplinas humanísticas como a filosofia, o latim e o grego adquiriram 
grande importância. Com essa nova reforma, o inglês, o francês e o alemão passam a ser 
facultativos e ter uma abordagem literária. 

 
Nesse momento, o Colégio Pedro II ganha um caráter mais prático, 

influenciando o ensino das línguas vivas com uma abordagem que incluía não somente 
as habilidades de escrita e leitura, mas também a fala. O grande impulso do inglês no 
Brasil aconteceu na década de 1930 sob o governo de Getúlio Vargas, com as tensões 
políticas ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial. Nessa época, “A língua inglesa era 
difundida como necessidade estratégica para contrabalançar o prestígio internacional da 
Alemanha devido à imigração alemã ocorrida no século anterior” Shütz (1999). 

 
A Inglaterra cai da primeira posição no mercado e o capital americano começa 

a ampliar seu poderio econômico e a prevalecer tanto no comércio exterior como nos 
investimentos diretos em atividades produtivas no Brasil. Começava então o início do 
poder americano. Em 1931, com a reforma de Francisco de Campos, ministro do 
governo de Getúlio Vargas, foram introduzidas mudanças no ensino de línguas 
estrangeiras. As mudanças não foram somente nos conteúdos, que indiretamente 
destacou as línguas modernas devido à diminuição da carga horária do latim, mas 
principalmente nas metodologias. Passa-se a adotar, então, o método direto, que visava 
o ensino de línguas estrangeiras através das próprias línguas. 

 
O colégio D. Pedro II foi um dos primeiros a adotar esse método e introduzi-lo 

em sala de aula. Ainda na década de 30, começaram a surgir os cursos livres de inglês 
no Brasil, que ofereciam o ensino de línguas fora do ambiente escolar público. Apoiado 
pela Embaixada Britânica, nascia oficialmente no Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira 
de Cultura Inglesa em 1934. 

 



Um ano depois surgiu em São Paulo o primeiro instituto binacional com o 
apoio do consulado norte-americano: O Instituto Universitário Brasil - Estados Unidos, 
que mais tarde passou a ser chamado de União Cultural Brasil - Estados Unidos. Com a 
reforma Capanema em 1942, liderada pelo ministro da Educação e Saúde Gustavo 
Capanema durante a Era Vargas, o ensino foi dividido em dois tipos: ginásio, com 
duração de quatro anos e o segundo com duas ramificações clássico e científico, que 
durava três anos. 

 
O Clássico priorizava o estudo das línguas clássicas e modernas, enquanto o 

último priorizava o estudo das ciências. Em 1961, a lei de Diretrizes e Bases (LDB) 
publicada em http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro pelo presidente 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart modifica o currículo de ensino de 
ginásio e científico para 1º e 2º graus respectivamente. 

 
Essa lei estabelece que o ensino de uma língua estrangeira moderna passa a ter 

obrigatoriedade apenas parcial para o 1º grau. Após dez anos, foi publicada a LDB de 
1971, publicada em http://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto, durante o 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar que teve uma redução drástica na carga 
horária da língua estrangeira (LE), retirando-a do 1º grau e reduzindo a carga horária do 
2º grau para até 1 hora semanal. 

 
A LDB de 1996, sancionada pelo http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso e pelo 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_ 
(Brasil) http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Renato  em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro  de http://pt.wikipedia.org/wiki/1996.  

 
Baseada no princípio do direito universal à educação para todos, substitui o 1º 

e 2º graus por ensinos fundamental e médio, estabelece a necessidade de uma LE no 
ensino fundamental e a sua obrigatoriedade no ensino médio, havendo a possibilidade 
de uma segunda optativa de acordo com as disponibilidades da instituição. Foi com os 
PCN de 1999 que o ensino de LE, apesar de não ter uma metodologia específica, passa a 
ser tratado de uma perspectiva mais sócio-interacional, sócio cultural que objetiva o 
ensino de uma LE á comunicação real, com ênfase em leituras. 

 
Apesar dessa nova visão de ensino, também houve problemas pela falta de 

capacitação dos professores, falta de materiais adequados e falta de uma metodologia 
adequada tanto nas escolas públicas como nas particulares. 

 
Com a dificuldade de ensino de LE nas escolas públicas e particulares, nos 

anos 60 começam a surgir os cursos comerciais de diversos tipos, entre eles os institutos 
binacionais que priorizam a qualidade de ensino e utilizam um plano didático para o 
ensino de línguas estrangeiras..Os cursos franqueados que priorizam o setor comercial, 
investindo em propagandas e utilizando um plano didático e materiais próprios sem 
intervenção no conteúdo pelo professor. E por fim, as escolas independentes que são 
formadas por pessoas com competência própria e que não seguem a didática de um 
franqueador.  

 
 
 



1.2.TRAJETÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO (LÍNGUA INGLESA) NO BRASIL 
 
Atualmente o livro didático (LD) tem papel importante na sociedade para 

produzir, compartilhar e adquirir conhecimentos. Na sociedade brasileira o uso do livro 
didático vem se expandindo ainda mais. Essa situação faz com que o livro “acabe 
determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, marcando, pois, de 
forma decisiva ‘o que’ se ensina e ‘como’ se ensina” (Lajolo, 1996). 

Devido à importância que o LD alcançou na sociedade hoje, principalmente o 
LD de inglês, é preciso fazer uma breve trajetória do seu uso em nosso país. Os 
primeiros sistemas de ensino foram criados através dos jesuítas que exerciam seus 
direitos na educação brasileira entre o século XVI ao XVIII. Neste contexto, os livros 
utilizados na alfabetização, entravam no país a pedidos dos missionários. Eram 
originados da Europa e escritos em latim, porém nem todos os missionários dominavam 
o latim. Isso acabou gerando insatisfação e fez-se necessário a solicitação de livros 
escritos em outras línguas. 

 
Segundo Castro (2005) no ano de 1593, o padre João Vicente Yate solicitou a 

Lisboa livros escritos em outras línguas, principalmente inglês e espanhol. Devido ao 
fato do Brasil não ter condições técnicas para a produção local de livros e pelo fato da 
metrópole colonizadora não permitir a existência de tipografias em território nacional, a 
prática de importação permaneceu até o século XIX, através da Europa, principalmente 
França e Portugal. 

 
Os LDs franceses eram mais solicitados pelo fato de a França ser considerada 

a capital da modernidade nesta época, o que não era um problema, pois somente a elite 
social e de poder econômico privilegiado tinha acesso à escola, o que correspondia na 
época a somente 15 % da população. A língua francesa era considerada a “língua 
universal” e obrigatória para a inserção em cursos superiores. Com a vinda da família 
real no início do século XIX e a instalação da Imprensa Régia no Rio de Janeiro em 
1808, as dificuldades de imprimir LDs no Brasil foram dizimadas e logo apareceram 
alguns livros impressos no território nacional por essa gráfica. 

 
Acredita-se na importação de livros-textos de inglês nessa mesma época com o 

decreto nº 1.041 de 11 de setembro de 1982, que regularizou os exames nos institutos 
oficiais de ensino secundário estadual como, por exemplo, o Colégio Pedro II, também 
conhecido como Ginásio Nacional. “Este documento legal determinava os livros e 
dicionários que deveriam ser utilizados nos exames de língua” (Oliveira, 1999, p.18). 
No final do século XIX, com o potencial de lucro do material didático descoberto pelas 
editoras locais, cresce o número de lançamento de LDs brasileiros. 

 
A Editora Clássica era a mais bem-sucedida. Fundada em 1854 pelo imigrante 

português Nicoláo Antônio Alves que havia migrado para o Brasil em 1839, e que mais 
tarde ficaria conhecida como Editora Francisco Alves. Francisco era sobrinho de 
Nicoláo, também oriundo de Portugal, e a princípio era seu sócio. No entanto, por 
problemas de saúde, o fundador adoentado decide afastar-se da empresa, entregando a 
direção ao seu sobrinho. 

 
Três anos depois Francisco adquire a parte de seu tio e se torna o único dono 

da editora. (Bragança, 2001). Francisco Alves acabou sendo o pioneiro de LDs. A 
princípio eram impressos em Portugal, mas passaram a ser produzidos no Brasil quando 



a primeira guerra inviabilizou a impressão na Europa. Apesar do amplo lançamento de 
LDs brasileiros, o mesmo não aconteceu com o livro-texto de inglês, que continuava a 
ser importado. O motivo era o decreto nº 20.833, de 21 de dezembro de 1931, que 
determinava o uso do método direto (ensino da língua através da própria língua) no 
Brasil como método oficial de ensino de línguas estrangeiras em colégios como o D. 
Pedro II. 

No começo dos anos 60 sob o governo de Juscelino Kubitschek o número de 
escolas se expandiu devido à democratização de ensino, característica do presidente na 
época através do respeito que o líder tinha pelas instituições democráticas. Com a 
expansão houve maior competição entra as editoras. 

 
Consequentemente o LD de inglês começa a ser escrito por autores nacionais, 

editados e impressos no Brasil de forma mais massificada. As escolas passam a ter a 
opção de trabalhar com um livro impresso no Brasil, pela facilidade de acesso ao 
material, devido ao acesso direto das editoras; a variedade de materiais; adequação dos 
mesmos ao perfil do aluno e principalmente o preço mais acessível. 

 
Por outro lado, com o uso de LDs internacionais apresentava as seguintes 

vantagens: pelo fato dos autores serem nativos esses materiais abordavam aspectos 
culturais; eram voltados para preparação de exames internacionais como os da 
Universidade de Cambridge e principalmente pela qualidade gráfica dos materiais. A 
respeito dos cursos livres, estes apresentam realidades distintas com relação aos 
materiais adotados. 

 
Os institutos binacionais e grandes cursos livres que adotam livros 

internacionais desde a sua fundação por acreditarem que por terem sido elaborados por 
nativos, possuem um uma maior proximidade da língua devido sua experiência e de 
contribuir para a imagem de qualidade dos cursos. 

 
As franquias de ensino de inglês têm atitude diferente dos outros institutos de 

línguas, pois, desde a sua fundação por volta dos anos 60, escolheram adotar materiais 
didáticos desenvolvidos localmente. Na realidade foi uma das condições sine qua non 
do termo legal em latim para “sem o qual não pode ser” a existência deste modelo de 
curso, que, acompanhado pelo indispensável guia do professor, colaborava em 
padronizar o método de ensino e garantia o mesmo nível de qualidade em todas as 
franquias. 
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