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RESUMO 

 

ALBUQUERQUE, Carolina Tovar. Livros didáticos de espanhol na década de 1940: 

concepção de língua e concepção do ensino da escrita. 2019. 165 f. Dissertação (Mestrado em 

Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2019. 

 

Esta dissertação tematiza livros didáticos (LD) de espanhol produzidos no Brasil na década de 

1940 para uso no contexto da educação escolar. A pesquisa visa a analisar a concepção de 

língua e a concepção do ensino de escrita presente nos livros didáticos de Língua Espanhola 

ao longo do período estabelecido, bem como compreender o contexto de produção das obras 

analisadas, traçando a relação das obras com a perspectiva de ensino, com a legislação e com 

as questões político-sociais da época. Para tanto, enfocamos nas atividades de produção 

escrita e nos textos preliminares – capas, prefácios, dedicatórias, notas do autor, índices – que 

compõem as obras. Considerando que o olhar para o LD deve estar sempre preocupado em 

dialogar e em discutir o contexto político-pedagógico da época de sua produção e circulação, 

tomamos como fontes três decisões governamentais daquele momento histórico: a Lei 

Orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 1942), o Programa de ensino de espanhol 

(BRASIL, 1943) e as Instruções metodológicas para a execução do programa de espanhol 

(BRASIL, 1945). Como suporte teórico, lança-se mão da concepção dialógica de linguagem 

do Círculo de Bakhtin, em especial o conceito de gênero discursivo (BAKHTIN, 2003; 

VOLÓCHINOV, 2017), das contribuições de pesquisadores que vêm abordando o ensino da 

escrita em suas reflexões (GERALDI, 2006; BUNZEN, 2006; FREITAS; VARGENS, 2010; 

2016; ELIAS e KOCH, 2011) e autores do campo dos estudos sobre o livro didático 

(BATISTA, 2009; CHOPPIN, 2004; OSSENBACH, 2010). Os resultados encontrados a partir 

das análises da materialidade discursiva indicam que a língua se resume à expressão do 

pensamento humano e se constitui como um conjunto de regras normativas, consciente, sem 

espaço para implicitudes, algo fixo e homogêneo. Dos oito LDs analisados, sete deles não 

apresentam propostas de produção escrita (“redação” ou “composição”). Neles, identificamos 

que o estudo da gramática é o pilar para expressarmos nossos pensamentos. Nesse contexto, 

escrever é dominar sistematicamente esse conjunto de regras e, uma vez exposto a textos 

detentores de “boa linguagem” (textos eruditos, literatura consagrada, gramática e 

dicionários), o aluno se tornaria imediatamente capaz de dominar o código e os elementos 

textuais e discursivos necessários para a produção de um texto escrito. No que se refere ao 

único livro que propõe atividades de escrita, observamos que elas se resumem a uma 

exploração temática que gira em torno de valores tradicionais cristãos e nacionalistas, sem 

uma preocupação sociointerativa explícita. Nesse contexto, produzir um texto é escrever sobre 

algum tema, sem objetivo específico. Portanto, suas propostas de produção de textos parecem 

não servir a objetivos linguístico-educacionais precisos, tendendo a servir de mecanismo para 

a formação da personalidade adolescente e da elevação da consciência patriótica, tal como é 

preconizado nos documentos oficiais sobre o ensino de espanhol.  

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático. Espanhol. Produção escrita. História do ensino de 

espanhol. 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN  

 

ALBUQUERQUE, Carolina Tovar. Livros didáticos de espanhol na década de 1940: 

concepção de língua e concepção de escrita. 2019. 165 f. Dissertação (Mestrado em Estudos 

de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

Esta investigación tematiza libros de texto (LT) de español producidos en Brasil en la década 

de 1940 para uso en el contexto de la educación escolar. La investigación busca analizar la 

concepción de lengua y la concepción de enseñanza de escritura presente en los LTs de 

Lengua Española a lo largo del periodo establecido, así como comprender el contexto de 

producción de las obras analizadas, describiendo su relación con la perspectiva de enseñanza, 

con la legislación y con las cuestiones político-sociales de la época. Para ello, enfocamos las 

actividades de producción escrita y los textos preliminares - tapas, prefacios, dedicatorias, 

notas del autor, índices - que componen las obras. Considerando que la mirada hacia el LT 

debe siempre estar preocupada en dialogar y en discutir el contexto político-pedagógico de la 

época de su producción y circulación, tomamos como fuentes tres decisiones gubernamentales 

de aquel momento histórico: la Lei Orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 1942), el 

Programa de ensino de espanhol (BRASIL, 1943) y las Instruções metodológicas para a 

execução do programa de espanhol (BRASIL, 1945). Como soporte teórico, se utiliza la 

concepción dialógica de lenguaje del Círculo de Bajtín, destacando el concepto de género 

discursivo (BAKHTIN, 2003; VOLÓCHINOV, 2017) y las contribuciones de investigadores 

que han abordado la enseñanza de la escritura en sus reflexiones (GERALDI, 2006; 

BUNZEN, 2006; FREITAS; VARGENS, 2010; 2016; ELIAS; KOCH, 2011). Los resultados 

que se han encontrado a partir de los análisis de la materialidad discursiva indican que la 

lengua se resume a la expresión del pensamiento humano y se constituye como un conjunto de 

reglas normativas, consciente, sin espacio para implicitudes, algo fijo y homogéneo. De los 

ocho LTs analizados, siete no presentan propuestas de producción escrita (“redacción” o 

“composición”). En ellos, identificamos que el estudio de la gramática es el pilar para 

expresar nuestros pensamientos. En este contexto, escribir es dominar sistemáticamente este 

conjunto de reglas y, una vez expuesto a textos detentores de “buen lenguaje” (textos eruditos, 

literatura consagrada, gramática y diccionarios), el alumno sería inmediatamente capaz de 

dominar el código y los elementos textuales y discursivos necesarios a la producción de un 

texto escrito. En lo que se refiere al único libro que propone actividades de escritura, 

observamos que ellas se resumen a una explotación temática que circunda valores 

tradicionales cristianos y nacionalistas, sin una preocupación sociointeractiva explícita. En 

este contexto, producir un texto es escribir sobre algún tema, sin objetivo específico. Así pues, 

sus propuestas de producción de textos parecen no servir a objetivos lingüístico- 

educacionales exactos, tendiendo a servir de mecanismo para la formación de la personalidad 

adolescente y de la elevación de la conciencia patriótica, tal como se preconiza en los 

documentos oficiales sobre la ensenãnza de español. 

 

PALABRAS-CLAVE: Libro de texto. Español. Producción escrita. Historia de la enseñanza 

de español.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Das minhas lembranças como estudante da educação básica, uma que chama 

bastante atenção é uma discussão com o meu irmão sobre o livro didático (LD). Eu dizia 

que os LDs sabiam de tudo e que nunca poderiam estar errados. Meu irmão, um garoto 

também, me alertou que tudo o que estava disposto naquele conjunto de papéis era escrito 

por pessoas e que pessoas erram. Ignorei e continuei irredutível. A minha fala diz muito 

sobre o papel que o LD assumia nas salas de aula as quais eu frequentava e, talvez, ainda 

hoje. Afinal, naquela época, ele era a principal fonte escrita de conhecimento ao qual eu 

tinha acesso.  

Esse assunto morreu e nunca mais surgiu até que, muito mais amadurecida, entrei no 

curso de Licenciatura em Letras/Português-Espanhol, na Universidade Federal Fluminense. 

Logo no meu segundo semestre tive a oportunidade de participar de um projeto de espanhol 

que fazia parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

Engajada, desenvolvi muitos subprojetos e tive o meu primeiro contato com a sala de aula, 

agora, como estudante de licenciatura. Sou eternamente grata por essa oportunidade e tenho 

certeza que foi fundamental para enriquecer a minha formação enquanto professora. 

Graças ao PIBID, o universo de estudos sobre educação ampliou-se e abriu mais 

uma oportunidade de enriquecimento da minha formação. Fui, então, selecionada para 

desenvolver uma pesquisa no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 

(PIBIC), sob a orientação da prof. Drª Luciana Maria Almeida de Freitas. Esse é um 

importante capítulo da minha história enquanto professora-pesquisadora. 

Ainda um bebê nesse meio acadêmico, lidei com questões relativas ao LD e à 

produção escrita nos projetos do PIBIC. Naquele momento, a pesquisa realizada consistiu 

na análise do último volume de todas as coleções aprovadas no Programa Nacional do Livro 

Didático 2011, 2012, 2014 e 2015, sendo eles os quatro primeiros editais do programa que 

incluíram as línguas estrangeiras modernas. O objetivo foi analisar as atividades de 

produção escrita das coleções de língua espanhola. Dentre os resultados obtidos, 

destacamos a progressão das obras aprovadas em relação à preocupação com o ensino da 
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produção escrita, visando a processos e etapas que se assemelham à concepção da escrita 

como interação e com foco no gênero discursivo. Assim, no que se referia à visão de língua, 

destacou-se a filiação à concepção dialógica da linguagem. 

Dessa forma, surge uma inquietação em relação aos LDs produzidos em momentos 

anteriores à pesquisa acima citada, anteriores à incorporação do espanhol ao PNLD. E 

perguntas como “Como seriam esses livros?”, “Qual o contexto em que estavam 

inseridos?”, “Trabalham a produção escrita?” e “Qual a forma como trabalham a escrita?” 

nos auxiliaram nos caminhos desta dissertação. Em consulta ao Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES (2019), buscando por “livro didático”, alcançou-se o resultado de 

3.752 pesquisas. Além disso, destacamos que é notável o crescimento de estudos sobre o 

LD ao longo dos anos. Os dados do catálogo têm início em 1996, com doze pesquisas 

registradas, enquanto que em 2018 apresentam-se 409. No que se refere à área de 

conhecimento desses trabalhos, eles estão em maior concentração nas áreas de Educação, 

Letras e Ensino de Ciências e Matemática. Respectivamente com 1088, 676 e 424 

resultados. 

Ao refinar os resultados buscando por “livro didático de espanhol”, alcançaram-se 

vinte pesquisas. Ressalte-se que o número de investigações que têm o livro didático de 

espanhol também é crescente. No entanto, no que se refere às temáticas, a preferência dos 

pesquisadores tem se voltado ao estudo das identidades, da leitura e da interculturalidade 

nos livros didáticos de espanhol da atualidade. No entanto, sobre história do livro didático, 

somente encontrei a pesquisa promovida por Guimarães (2018).  

É possível perceber que são diversas as possibilidades de investigação sobre o 

mesmo objeto. Segundo Soares (1996, p. 54), “é verdade que olhares investigativos e 

descritivos talvez não muitos, mas vários têm sido lançados, em nosso país, sobre o livro 

didático tal como é ou tem sido”. Ainda, segundo Soares (1996, p. 54), “nos tem faltado 

entre nós é um olhar sobre o livro didático que se lance do lugar de uma História do 

ensino”.  

Sobre a história do ensino de espanhol, contamos também com alguns poucos 

trabalhos, como os de Celada e González (2000), Picanço (2003), Soto (2004), Daher 

(2006), Paraquett (2006), Freitas e Barreto (2007), Freitas, Barreto e Vargens (2009), 

Freitas (2010; 2011a; 2011b; 2012; 2013) e Guimarães (2011; 2014; 2016; 2018). No 

entanto, nem todas essas pesquisas se pautam em fontes primárias, com exceção dos 

trabalhos de Picanço (2003), Freitas (2010; 2011a; 2011b; 2012; 2013) e Guimarães (2011; 
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2014; 2016; 2018). De todos esses autores, somente Freitas e Guimarães pesquisam a 

história do livro didático.  

Assim sendo, esta pesquisa se justifica pelo seu ineditismo ao tematizar livros 

didáticos escolares de espanhol produzidos no Brasil entre 1943 e 1951, sob um olhar 

histórico a partir de fontes primárias do ensino de espanhol. Concebemos como livro 

didático o impresso que possui indicação explícita para ser utilizado no contexto da 

educação escolar; no nosso caso, especificamente para o ensino da língua espanhola. 

Pontuamos também que o olhar para esse objeto deve estar sempre preocupado em dialogar 

e em discutir o contexto político-pedagógico da época de sua produção e circulação. Esse 

cruzamento nos permite uma compreensão mais ampla dos modos de construção e de 

organização dos seus conteúdos. O marco cronológico considerado inicial nesta 

investigação é a expedição do Programa de Espanhol dos Cursos Clássico e Científico, em 

fevereiro de 1943 (BRASIL, 1943), no qual “exercícios de redação e de composição” eram 

previstos. Como marco final, será considerada a publicação da portaria 1.045, de 14 de 

dezembro de 1951 (BRASIL, 1951), que dispunha do reajuste dos programas do ensino 

secundário.  

Assim, o córpus selecionado para o desenvolvimento desta investigação compreende 

os livros didáticos de espanhol publicados no Brasil de 1943 a 1951, período este que 

comportava parte da primeira obrigatoriedade do seu ensino, determinado pela Lei Orgânica 

do Ensino Secundário n. 4.244/42 (BRASIL, 1942), havendo vigorado até a publicação da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1961). Além disso, 

optamos como recorte obras que tenham sido publicadas com indicação explícita para 

serem utilizadas no contexto da educação escolar do ensino da língua espanhola.  

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa visa a identificar a concepção de 

língua e a concepção do ensino de escrita presente nos livros didáticos de Língua Espanhola 

ao longo do período estabelecido. Para tal, busca-se compreender o contexto de produção 

das obras analisadas, traçando a sua relação com a perspectiva de ensino, com a legislação e 

com as questões político-sociais da época. 

Acreditamos que este trabalho colabora com a construção da memória e da história 

da educação, do LD e, especificamente, sobre o ensino de espanhol no Brasil. Nos serve de 

subsídio para compreender diversas questões atuais relacionadas ao LD e à educação 

linguística em língua espanhola, considerando que memória é um dos elementos que 

constitui a identidade (LE GOFF, 1994), seja de sujeitos, seja de processos ou de áreas do 



16 

 

conhecimento.  Busca-se, então, promover uma discussão sobre escola, educação e suas 

heranças e permanências.  

Na seleção do córpus utilizamos como ponto de partida o levantamento dos livros 

didáticos de espanhol publicados no Brasil produzido por Freitas e Guimarães (2018, p. 31-

33). Essa lista compreende um total de 40 obras levantadas. Todas elas produzidas no Brasil 

e publicadas entre os anos de 1920 a 1990 em primeira edição. 

Considerando os LDs analisados como produtos de um determinado processo 

histórico, não seria possível olhar para esse material de forma que conseguíssemos alcançar 

o nosso objetivo sem que déssemos devida atenção ao contexto histórico-pedagógico em 

que essas obras estavam inseridas. Assim, fizemos um recorte para análise que alcançou o 

número de oito LDs.  

Sendo assim, no primeiro capítulo apresentamos o conceito de livro didático sob a 

visão de diversos autores e articulamos o que consideramos como LD na nossa pesquisa. 

Com isso, refletimos sobre a importância de se pesquisar esse objeto de estudo.  

No segundo capítulo, buscamos resgatar de forma breve o período que abrange o 

marco cronológico inicial (1943). Tal período é denominado Era Vargas (1930 a 1945). Isto 

posto, enfocamos na gestão do Ministro da Educação e Saúde de 1934 a 1945, Gustavo 

Capanema. Assim, chegamos a três documentos extremamente relevantes para o nosso 

trabalho e que servirão de diálogo no decorrer da análise da materialidade do córpus. São 

eles: (I) o Decreto de 4.224, de 9 de abril de 1942, que estabelece a lei orgânica do ensino 

secundário (BRASIL, 1942); (II) a Portaria Ministerial 127, de fevereiro de 1943, que 

promulga o programa do ensino de espanhol (BRASIL, 1943); e (III) a Portaria 556, de 13 

de novembro de 1945, que expede as instruções metodológicas para a execução do 

programa de espanhol (BRASIL, 1945). 

No terceiro capítulo, trazemos discussões teórico-metodológicas acerca do ensino da 

produção escrita. Além disso, apresentamos a distinção entre gênero textual e gênero 

discursivo, pois esses conceitos são usados na análise. Com isso, levantamos 

questionamentos sobre educação, escola e sociedade.  

No quarto capítulo, articulamos os estudos levantados nos capítulos anteriores ao 

olhar da pesquisadora sobre o objeto de análise. Para fins de organização, optamos por 

agrupar as análises por seções que compreendem a apresentação das obras, a relação com o 

Programa oficial, a concepção de língua presente na seção Preliminares, que trata do 

aspecto teórico sobre língua e gramática, e as atividades de escrita.  Além disso, no decorrer 

das análises, fez-se necessário considerar também outros elementos paratextuais.  
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Por fim, nas considerações finais, recuperamos as principais questões levantadas na 

dissertação, as impressões construídas ao longo das análises e as possíveis contribuições do 

nosso trabalho para a contemporaneidade.  
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1 O LIVRO DIDÁTICO  

 

 

O Livro Didático (LD) faz parte da cultura escolar e tem ocupado inúmeros papéis 

que variam desde material de apoio ao professor até impositor dos conteúdos a serem 

contemplados nas instituições educativas. Além disso, o LD acaba ocupando uma parte 

fundamental na constituição das diretrizes do que ensinar e do como ensinar, bem como a 

finalidade do estudo em questão. Assim, graças ao seu papel extremamente relevante no 

contexto escolar, ele vem sendo objeto de análise de diversos pesquisadores. 

Desse modo, em uma pesquisa que tem como objeto de estudo o LD, é de 

fundamental importância a sua definição. Tal tarefa não é inédita e envolve diversas 

questões e problemas que dependem dos critérios e dos pontos de vista adotados.  

No que concerne ao conceito e à definição de LD, muitos pesquisadores vêm 

debruçando-se na tentativa de construção de uma definição e há alguns acordos básicos que, 

segundo Ossembach (2010, p.121-122) giram em torno de um sentido estrito: 

 

Sus principales características, en sentido estricto, serían entonces las 

siguientes: a) intencionalidad por parte del autor (o editor) de ser 

expresamente destinado al uso escolar. b) sistematicidad en la exposición 

de los contenidos. c) secuencialidad, es decir, una ordenación temporal 

que organiza los contenidos desde los más simples a los más complejos. d) 

adecuación para el trabajo pedagógico, ajustando el nivel de com- plejidad 

de los contenidos a un determinado nivel de maduración intelectual y 

emocional de los educandos. e) estilo textual expositivo, es decir, un estilo 

literario y un uso de los recursos lingüísticos en los que predominan 

formas expositivas, declarativas y explicativas (aunque cambiantes a 

través del tiempo, desde la primacía de la forma catequística al uso de la 

argumentación razonada). f) combinación de texto e ilustraciones, en 

relación variable según las épocas, desde el predominio casi total del texto 

hasta la preponderancia de las imágenes en la actualidad. g) presencia de 

recursos didácticos manifiestos, como resúmenes, cuadros, ejercicios y 

tareas para los alumnos, ampliación de lecturas, etc. h) reglamentación de 

los contenidos, de su extensión y del tratamiento de los mismos, que debe 

ajustarse a unos enunciados curriculares y a un plan de estudios 

establecidos. i) intervención estatal administrativa y política, a través de la 

reglamentación jurídica (que selecciona, jerarquiza o excluye saberes y 

valores), y/o de la autorización expresa o implícita, anterior o posterior a 
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la publicación de la obra (aunque la tendencia internacional más reciente 

es a suprimir la previa autorización políticoadministrativa). 

 

Nesse sentido, Ossembach (2010), afirma que nem todo livro utilizado por alunos e 

professores dentro do ambiente escolar pode ser considerado LD. Ainda que historicamente 

tenham sido produzidos diversos tipos de textos com finalidade educativa muitos deles não 

cumprem os critérios acima destacados como fundamentais para uma definição estrita de 

LD. 

Dessa maneira, buscamos apresentar nas seções que seguem uma série de 

questionamentos referentes ao conceito de livro didático. Assumimos que a complexidade 

da conceituação se deve a fatores como suporte, condições de produção e de circulação e ao 

próprio processo de produção. Além disso, destacamos o que se observa nos estudos a 

respeito do livro didático e as principais funções que eles podem assumir. 

 

 

1.1 A complexidade da conceituação 

 

Segundo Batista (2009, p.41), livro didático seria “aquele livro ou impresso 

empregado pela escola, para o desenvolvimento de um processo de ensino e formação”.  No 

entanto, logo em seguida, ele assume que essa conceituação pode apresentar um conjunto de 

problemas. Assim, destacamos nas subseções a seguir alguns pontos cruciais a serem 

discutidos e considerados quando nos deparamos com esse objeto de estudo. São eles 

questões relativas ao suporte (livro, cartilha, cartazes), às condições de (re)produção e de 

circulação (imprensa, tecnologia e políticas públicas) e ao processo de produção 

(intencionalidade e direcionamento da obra a interlocutores específicos).  

 

1.1.1 Quanto ao suporte 

Ainda segundo Batista (2009), há uma impossibilidade de se determinar livro 

didático somente atrelado ao objeto físico livro (impresso de folhas agrupadas por brochura 

ou espiral que reunidas são recobertas por uma capa), visto que este é “apenas um dos 

muitos suportes de textos presente na sala de aula e várias obras didáticas assumem formas 

outras que não a de um livro” (BATISTA, 2009, p. 42). 

É exemplo disso a circulação de cartilhas e de cartazes muito utilizados nas escolas 

brasileiras até o início do século XX que, apesar de não se organizarem propriamente como 



20 

 

um objeto livro, circulavam nas escolas com finalidades educativas expressas. No entanto, é 

esse emprego para o desenvolvimento de processos de ensino e de formação que parece ser 

um ponto em comum para a definição do que pertence ou não ao conceito de LD. 

 

Figura 1: Livro - Grammatica da Lingua Espanhola para uso dos brasileiros, de Antenor 

Nascentes (1920) 

 

 

Figura 2: Apostila – Nova apostila, de Mariano de Oliveira (1953) 
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1.1.2 Quanto às condições de (re)produção e de circulação 

É necessário ter em mente que a variedade desses tipos de textos didáticos está 

diretamente relacionada às condições de (re)produção e de circulação em determinados 

tempos e espaços. A imprensa e a tecnologia impactam profundamente nas formas de se 

conceber os LD’s. Assim como afirma Batista (2009, p. 45-46): 

 

Diferentes tipos modos de reprodução dão origem aos textos que 

estiveram ou estão se tornando presentes na sala de aula. Muitos deles 

resultam ou resultaram de um processo de produção editorial; outros, 

porém, são ou foram produzidos para a escola ou na própria escola, por 

um meio de reprodução gráfica mais simples ou pela escrita manuscrita. 
 

 Além disso, o meio como se organiza a escola, a sala de aula, a disciplina escolar, 

as políticas públicas, a comunidade escolar são algumas das variáveis que devem ser 

consideradas no processo de conceituação. 

Dessa forma, destacamos que mais importante que os suportes em que se 

encontram esses textos didáticos seria, então, a função para os quais foram desenvolvidos e, 

principalmente, a forma como foram lidos/utilizados nos contextos específicos.  

1.1.3 Quanto ao processo de produção 

Na definição de critérios formulados por Ossembach (2010) e exposto no início 

deste capítulo, a finalidade educativa na produção do LD aparece como primordial. No 

entanto, essa consideração exclui aqueles livros que são utilizados nas escolas, mas que, a 

priori, não foram produzidos propositadamente para ela.  

Batista (2009) apresenta uma diferenciação em três níveis sobre a variação no 

processo de produção. Em primeiro lugar, os livros que a escola considerou como 

adequados para o desenvolvimento dos seus objetivos, mas que originalmente não foram 

destinados a ela e sim, por ela utilizados. São exemplos disso as revistas, os jornais e a 

literatura, textos muito utilizados para a prática de leitura no ambiente escolar. 

Em segundo lugar, Batista (2009) destaca que pode haver tal diferenciação no 

próprio processo de reprodução do texto. É exemplo disso as adaptações ou as novas 

edições e impressões dos textos. É o que ocorre comumente com os clássicos da literatura 

que embora não produzidos para fins didáticos, adquirem novas formas, são acrescidos de 

comentários e notas, assim como estudos dirigidos.  

Por fim, há aquela especificidade com a qual estamos mais acostumados a associar 

a LD, tal como afirma Batista (2009, p.13). São, portanto, “aqueles textos que são tanto 
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produzidos quanto impressos tendo em vista o mercado escolar”. As finalidades escolares 

são, de certo modo, bem sinalizadas ao leitor.  

 

 

1.2 Um objeto multifacetado 

 

A complexidade de conceituação do LD se deve ao seu caráter multifacetado e, por 

isso, é fundamental sinalizar que são múltiplas as funções assumidas pelos livros escolares 

e, também, a multiplicidade dos agentes que participam da vida de um livro escolar. Em 

relação às múltiplas funções dos LD’s, Choppin (2004) afirma que eles assumem quatro 

essências, que descrevemos nas subseções a seguir.  

 

1.2.1 Função referencial 

O LD é considerado um objeto fiel de tradução ou uma possível leitura de um 

determinado programa de ensino. Ele se constitui no objeto, por excelência, que representa 

o currículo das escolas. Dessa forma, assim como estabelecido por Choppin (2009, p. 553), 

o LD  

 

[...] constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o 

depositário de conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo 

social acredita que seja necessário transmitir às novas gerações.  

 

Dessa maneira, o LD serve para atender ao programa de ensino da disciplina ao 

qual está destinado. Torna-se, então, uma cópia fiel dos objetivos, procedimentos e 

conteúdos prescritos pelos sistemas de ensino. 

Segundo Díaz (2011, p. 613), o LD é tido, dessa forma, como um dispositivo que 

traduz o currículo oficial e que atua como principal “veículo de transmissão da cultura 

escolar institucionalizada”. Assim, “assume um papel mediador entre o currículo prescrito, 

planejado ou projetado e o currículo praticado”. 

 

1.2.2 Função instrumental 

O LD é considerado um instrumento para alcançar determinados conteúdos e 

habilidades. A apropriação se dá, então, por meio da realização das atividades que nele 

estão presentes. Segundo Choppin (2009, p 553) 
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[...] o livro didático põe em prática métodos de aprendizagem, propõe 

exercícios ou atividades que, segundo o contexto, visam a facilitar a 

memorização dos conhecimentos, favorecer a aquisição de competências 

disciplinares ou transversais, a apropriação de habilidades, de métodos de 

análise ou de resolução de problemas, etc. 

 

Assim, o LD é visto como recurso mais importante para a construção do 

conhecimento. Ele, por sua vez, é um instrumento de referência. Dessa forma, para que se 

possam alcançar os objetivos de ensino propostos, devem-se seguir as atividades por ele 

oferecidas.  

 

1.2.3 Função ideológica e cultural 

O LD é considerado como um detentor de “verdades” que doutrinam os seus 

leitores tanto de forma explícita ou implícita por conta do seu caráter de soberania nacional. 

Por isso, Choppin (2009, p. 553) defende que “o livro didático se afirmou como um dos 

vetores essências da língua, da cultura e dos valores das classes dirigentes”. Assim, o LD 

exerce um papel privilegiado na construção de identidades. 

 

1.2.4 Função documental 

O LD é considerado portador de um conjunto de documentos que servem para 

desenvolver o pensamento crítico do aluno. No entanto, segundo Choppin (2009, p.553), 

essa função depende da autonomia dada aoss alunos e também “de um nível de formação 

elevado dos professores” para que haja uma observação e um confrontamento diante dos 

textos lidos, sem que sejam tidos como verdades absolutas. Dessa forma, o LD com todo 

acervo de textos que o compõe serve de ponto de partida para ressignificação de sentidos.  

 

 

1.3 O livro didático como fonte de pesquisa 

 

O LD tem sido fonte de pesquisa há algumas décadas e tem, cada vez mais, sido 

possível ampliar os aspectos estudados. Isso se dá, como mencionado acima, ao seu caráter 

multifacetado, próprio da sua constituição. Além das múltiplas funções que podem ser 

assumidas e/ou empregadas, há a multiplicidade dos agentes da construção, reprodução e 

circulação do LD. Como qualquer texto, o LD sofre influências de contextos específicos, 

dos quais, não só influenciam, mas também regulam sua produção e circulação. No Brasil, 

no contexto da educação básica pública, temos como agentes reguladores programas de 
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políticas de distribuição de LDs e, de forma mais recente, a implantação de reformas e da 

Base Nacional Comum Curricular. Tal como afirma Choppin (2009, p.554) 

 
A concepção de um livro didático inscreve-se em um ambiente 

pedagógico específico e em um contexto regulador que, juntamente com o 

desenvolvimento dos sistemas nacionais ou regionais, é, na maioria das 

vezes, característico das produções escolares (edições estatais, 

procedimentos de aprovação prévia, liberdade de produção, etc.). Sua 

elaboração documentação, escrita, paginação, etc.), realização material 

(composição, impressão, encadernação, etc.), comercialização e 

distribuição supõem formas de financiamento vultuosos, quer sejam 

públicas ou privadas, e o recurso a técnicas e equipes de trabalho cada vez 

mais especializadas, portanto, cada vez mais numerosas. Por fim, sua 

adoção nas classes, seu modo de consumo, sua recepção, seu descarte são 

capazes de mobilizar, nas sociedades democráticas sobretudo, numerosos 

parceiros (professores, pais, sindicatos, associações, técnicos, 

bibliotecários, etc.) e de produzir debates e polêmicas. 
 

No entanto, a preocupação do Estado em relação ao livro didático no Brasil não é 

recente e destaca-se como marco de fundamental importância a criação do Instituto 

Nacional do Livro – INL – a partir do Decreto 93/1937 (BRASIL, 1937), durante a gestão 

de Gustavo Capanema no Ministério da Educação. Das diversas atribuições do INL, dentre 

elas organizações e edições de dicionário da língua nacional e de enciclopédia brasileira, o 

instituto não tinha, a princípio, nenhuma função especificamente direcionada ao LD. Foi 

então, em 1938, a partir da publicação do Decreto Lei nº 1006 que se instituía a Comissão 

Nacional do Livro Didático - CNLD. Diferentemente do INL, a CNLD assumia um papel 

regulador e fiscalizador das obras didáticas que circulariam no contexto educacional 

brasileiro. Segundo Daher, Freitas e Santanna (2013, p. 411) vê-se uma “clara preocupação 

de controle” e uma “censura imposta aos livros que eram utilizados em quaisquer escolas do 

país”. 

Em consulta ao Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (2019), buscando por 

“livro didático”, alcançou-se o resultado de três mil setecentos e cinquenta e cinco 

pesquisas. Além disso, destacamos que é notável o crescimento de estudos em relação ao 

LD ao longo dos anos. Os dados têm início em 1996 com doze pesquisas registradas, 

enquanto que em 2018 apresentam-se quatrocentos e nove. No que se refere à área de 

conhecimento desses trabalhos, eles estão em maior concentração nas áreas de Educação, 

Letras e Ensino de Ciências e Matemática. Respectivamente com 1088, 676 e 424  

resultados. 
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Ao refinar a busca por espanhol AND livro AND didático, alcançaram-se 114 

resultados. No entanto, quarenta e um desses resultados não tem relação alguma com livros 

didáticos de espanhol. Dentre eles, vimos muitos trabalhos sobre a língua inglesa e até mesmo 

sobre química. Percebemos, então, que há uma falha no mecanismo de busca da plataforma, 

pois ao pesquisarmos dessa forma, trabalhos com menção ao espanhol no resumo, mas que 

não seja o foco, ou até mesmo no sobrenome dos autores aparecem nos resultados.  

Dessa maneira, fez-se necessário filtrar mecanicamente os trabalhos que não nos 

interessavam. Assim, destacamos setenta e três resultados relacionados diretamente aos livros 

didáticos de espanhol. Para melhor visualização, organizamos a tabela a seguir. 

Tabela 1 – Levantamento de pesquisas sobre livro didático e espanhol 

 

Autor Ano Tema 

Pedroso 2003 Literatura, tradução e 

ensino 

Dias 2004 Funcionamento do discurso 

na globalização 

Souza 2004 Compreensão leitora 

Mattos 2004 Problemas no uso dos 

pretéritos 

Rola 2005 Leitura mediada pelo LD 

Lopes 2005 Compreensão e produção 

oral 

Carneiro 2006 Atividades de navegação 

on-line 

Werner 2006 Representações do sujeito 

professor 

Lugli 2006 Gêneros textuais 

Cassiano 2007 Mercado do livro didático 

Nardi 2007 Língua, cultura e 

identidade 

Vilhena 2008 Homogeneização do 

espanhol 

Júnior 2008 Atividades com gêneros 

digitais 

Rocha 2009 Panorama histórico dos 

LDs de espanhol 

publicados no Brasil (1991 

a 2007) 

Azevedo 2010 Atos de pedir e ordenar em 

livros didáticos de 

espanhol para brasileiros e 

em produções 

cinematográficas 

Alves 2010 Imagem do professor e do 

ensino 
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Panaro 2011 Dos clássicos às HQs 

Tello 2012 Leitura e identidade 

Ferreira 2012 Leitura com o gênero 

quadrinhos 

Millás 2012 Falsos amigos 

Onofre 2013 Texto e leitura 

Moreira 2013 Relações entre modos 

visual e verbal em 

atividades de leitura 

Souza 2013 Variação linguística 

Barros 2013 Representação de 

identidades sociais de 

classe 

Santos 2013 Tradução e uso dos 

pretéritos 

Curbelo 2013 Leitura e letramento crítico 

Alonso 2013 Ensino e aprendizagem do 

léxico do espanhol 

Silvério 2014 Identidades do Brasil e dos 

brasileiros 

Santos 2014 Atividades com o uso da 

tradução 

 Santos  2014 Leitura no livro do aluno 

Guadalupe 2014 Interculturalidade e os 

gêneros como mediadores 

culturais 

Oliveira 2014 Representações culturais 

Silva 2014 Família, gênero e 

sexualidade 

Beckhauser 2014 Uso de locuções 

idiomáticas 

Silva 2014 Produção escrita 

Oliveira 2014 Compreensão auditiva 

Sokolowicz 2014 Sujeito, linguagem, 

discurso e ideologia 

Campos 2014 Conteúdos culturais e 

interculturalidade 

Kobolt 2015 O fenômeno voseo 

Conceição 2015 Crenças e ações dos 

professores de espanhol 

acerca dos LDs 

Bulzachelli 2015 Interculturalidade 

Rodrigues 2015 Abordagem do conceito de 

gênero discursivo nas 

atividades de compreensão 

leitora 

Silva 2015 Diversidade linguística 

Souza 2016 Identidades negras 

Campos 2016 Produção escrita 
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Enevan 2016 Identidades sociais de raça 

Vieira 2016 Trabalho docente 

Codeglia 2016 Atividades de leitura e 

letramento crítico 

Santana 2016 Variação pronominal 

Almeida 2016 Papel do aluno e dimensão 

cultural 

Pinheiro 2016 Compreensão leitora e 

letramento multimodal 

Oliveira 2017 Representação da 

identidade negra 

Guermandi 2017 Manual do professor 

Amendola 2017 Função e uso do LD 

   

Agarie 2017 Cultura e o gênero tira 

cômica 

Izuel 2017 Leitura e discurso 

jornalístico 

Rodiguez 2017 Ensino lexical 

Vargas 2017 Leitura e inferência 

Pereira 2017 Multimodalidade 

Junior 2017 Competência humorística e 

competência comunicativa 

Basso 2018 Discurso dos professores e 

escolhas dos LDs 

Moura 2018 Discurso dos professores e 

escolhas dos LDs 

Guimarães 2018 História dos livros 

didáticos de espanhol 

publicado no Brasil entre 

1919 e 1961 

Marques 2018 Reflexões sobre a 

permanência de 

referenciais comunicativos 

nas atividades de produção 

oral e escrita 

Coimbra 2018 Letramento literário 

Nordi 2018 Manual do professor e 

estratégias de ensino-

aprendizagem 

Souza 2018 O papel dos gêneros nos 

LDs de espanhol para 

secretariado 

Alberti 2018 Variação linguística 

Gomes 2018 Gêneros textuais e 

letramentos 

Peixoto 2018 Letramento e 

interculturalidade 

Velastegui 2018 Autoavaliação e 
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autorregulação 

Barros 2018 Representações literárias e 

culturais da América 

Hispânica 

Ressalte-se que o número de pesquisas que têm o livro didático de espanhol 

também é crescente. No entanto, no que se refere às temáticas, a preferência dos 

pesquisadores tem se voltado ao estudo das identidades, da leitura e da interculturalidade 

nos livros didáticos de espanhol da atualidade. No entanto, sobre história do livro didático, 

somente a pesquisa promovida por Guimarães (2018).    

É possível perceber que são diversas as possibilidades de investigação sobre o 

mesmo objeto LD. Segundo Soares (1996, p. 54), “é verdade que olhares investigativos e 

descritivos talvez não muitos, mas vários têm sido lançados, em nosso país, sobre o livro 

didático tal como é ou tem sido”. Ainda, segundo Soares (1996, p. 54), “nos tem faltado 

entre nós é um olhar sobre o livro didático que se lance do lugar de uma História do 

ensino”.  

Assim sendo, esta pesquisa se justifica pelo seu ineditismo ao tematizar livros 

didáticos escolares de espanhol produzidos no Brasil entre 1943 e 1951, em perspectiva 

diacrônica, de modo que seja possível analisar a concepção do ensino de escrita presente 

nesses materiais e que se refletem em suas atividades de produção escrita e em textos 

preliminares presentes nas obras. É o que se propõe neste trabalho. Concebemos como livro 

didático o conjunto de impressos que possuem indicação explícita para serem utilizadas no 

contexto da educação escolar do ensino da língua espanhola. Pontuamos também que o 

olhar para esse objeto deve estar sempre preocupado em dialogar e em discutir o contexto 

político-pedagógico da época da produção e da circulação das obras. Esse cruzamento nos 

permite uma compreensão mais ampla dos modos de construção e de organização das 

atividades.  

Assim, consideramos que há na materialidade do LD diversas vozes, sendo elas, 

agentes que influenciam e são influenciados, direta e/ou indiretamente nos modos de 

trabalho. Dessa forma, seria ingênuo trabalhar apenas LD por si só e de forma isolada. Por 

isso, a busca por outras fontes se fizeram necessárias.  

Dessa forma, na tentativa de compreensão mais ampla dos LDs analisados, 

tomamos como fontes significativas três decisões governamentais: a Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, o Programa de ensino de espanhol e as Instruções metodológicas.  

Considerando esses agentes, o LD se torna uma rica fonte de pesquisa para estudo 

das disciplinas escolares, em uma perspectiva da história da educação. Somente com uma 
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pesquisa que se debruce sob esse objeto e que considere a multiplicidade dos fatores 

envolvidos nesse artefato cultural que é LD, seria capaz de proporcionar subsídios para a 

compreensão de concepções sobre o projeto de ensino, de escola e, principalmente, de 

sociedade.  

Assim, no capítulo que segue, buscamos resgatar de forma breve o período que 

abrange o marco cronológico inicial (1943) e suas respectivas prerrogativas para o ensino 

secundário e para o ensino de espanhol.  
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2 A ERA VARGAS E O ENSINO DE ESPANHOL 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar ao leitor um recorte do movimento das 

políticas públicas da Era Vargas (1930-1945) que se relacionam com a temática desta 

dissertação. 

Para promover uma maior compreensão acerca de documentos produzidos pelo 

governo federal que se relacionam com o ensino de espanhol e a fim de inserir os LDs 

analisados em seu espaço-tempo, fez-se necessária a escrita desse capítulo. 

Getúlio Vargas esteve no governo do Brasil em dois momentos: de 1930 a 1945 e de 

1951 a 1954. O primeiro período – que é de nosso interesse – esteve marcado não só pela 

sua longa duração, mas também pelo caráter autoritário.  A Era Vargas costuma estar 

dividida em três fases: o governo provisório (1930 a 1934), o governo constitucional (1934 

a 1937) e a Ditadura do Estado Novo (1937 a 1945). 

Na Primeira República (1889 a 1930), a política nacional estava marcada pela 

alternância do poder das oligarquias que se centravam nos estados de São Paulo e de Minas 

Gerais. Tal época é popularmente conhecida como a política do café com leite.  

A união das oligarquias paulista e mineira foi um elemento fundamental 

da história política da Primeira República. A união foi feita com a 

preponderância de uma ou de outra das suas forças. Com o tempo, 

surgiram discussões e um grande desacerto final. (FAUSTO, 2001 p. 153) 

 

Ainda segundo Fausto (2001), havia um pacto entre os paulistas e os mineiros de 

revezamento da Presidência da República. Foi quando, o então Presidente da República, 

Washington Luís insistiu em manter o paulista Júlio Prestes como candidato do governo. 

Até que, de acordo com os resultados oficiais, Prestes ganha as eleições. No entanto, “a 

oposição que havia feito a campanha sob a égide da Aliança Liberal
1
, recusou 

                                                 
1 Minas e Rio Grande do Sul criaram a Aliança Liberal com Getúlio Vargas candidato e João Pessoa 

(Governador da Paraíba) para vice-presidente. Além disso, o programa da Aliança Liberal “refletia as aspirações 

das oligarquias não associadas ao núcleo cafeeiro e tinha por objetivo sensibilizar a classe média” (FAUSTO, 
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violentamente os resultados oficiais” (SKIDMORE, 1982, p. 22), levantando uma “cisão 

entre as elites de grandes Estados” e provocando o “fim da Primeira República” (FAUSTO, 

2001, p. 178). 

Nesse cenário, o presidente Washington Luís é deposto e Getúlio Vargas assume o 

governo em caráter provisório, dando o início à primeira fase da Era Vargas. A política de 

Vargas caracterizava-se pela ambiguidade. Isto se deve pela heterogeneidade dos seus 

apoiadores, divididos entre oligarquias dissidentes, que desejavam a manutenção da 

República Liberal-Oligárquica sem a liderança dos cafeicultores, e tenentes defensores de 

uma ditadura centralista. 

Tinham-se unido pelo contra um mesmo adversário, com perspectivas 

diversas: os velhos oligarcas, representantes típicos da classe dominante 

regional, desejavam apenas um maior atendimento à sua área, maior soma 

pessoal de poder, com um mínimo de transformações; os quadros civis 

mais jovens inclinavam-se a reformular o sistema político e se associaram 

transitoriamente com os tenentes, formando o grupo chamado ‘tenentes 

civis’; o movimento tenentista – visto como ameaça pelas altas patentes 

das Forças Armadas – defendia a centralização do poder e a introdução de 

algumas reformas sociais; o Partido Democrático pretendia o controle do 

governo do Estado de São Paulo e a efetiva adoção dos princípios do 

Estado liberal que aparentemente asseguraria seu predomínio. (FAUSTO, 

2001, p. 182) 

 

Além disso, esse cenário político-social que acontecia no Brasil estava ocorrendo em 

meio a uma grande crise mundial - denominada Crise de 29 – e a partir disso ocorreram 

inúmeros golpes revolucionários predominantemente militares na América Latina. Segundo 

Fausto (2001, p.181), o golpe militar do general Uriburu na Argentina “teve efeito de 

demonstração no Brasil”, sendo saudado como “um exemplo a ser seguido”. 

O governo provisório esteve marcado, desde cedo, por medidas centralizadoras. 

Vargas assumiu o poder executivo, legislativo, estadual e municipal. Fausto (2001) afirma 

também que todos os governadores, com exceção do novo governador eleito de Minas 

Gerais, foram demitidos e em seu lugar nomearam-se interventores federais. 

No que diz respeito à educação, o governo Vargas não fugia à regra e suas ações 

educativas, assim como de outros campos, tinham inspiração autoritária. Conforme Fausto 

(2001, p. 188), “o Estado tratou de organizar educação de cima pra baixo, sem envolver 

uma grande mobilização da sociedade”. Nesse sentido, cria-se o Ministério da Educação e 

Saúde, adentrando a educação no “compasso da visão geral centralizadora” e o comando da 

pasta fica nas mãos, primeiramente, de Francisco Campos (1930 a 1932) e, em seguida, de 

                                                                                                                                                         
2001, p.178), por isso, defendia o voto secreto e feminino, anistia, criação de leis trabalhistas, fim dos privilégios 

do café.  
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Gustavo Capanema (1934 a 1945). Na gestão dos dois ministros, duas grandes mudanças 

educacionais ocorreram, denominadas, respectivamente, Reforma Francisco Campos e 

Reforma Capanema. 

Ainda no período do governo provisório, havia no estado de São Paulo uma luta pela 

defesa para a constitucionalização e redemocratização do país. O momento é de intensa luta  

– a Revolução Constitucionalista de 1932 – e o governo central, apesar de “vitorioso, 

percebeu mais claramente a impossibilidade de ignorar a elite paulista” (FAUSTO, 2001, 

192). Então, decidiu-se constitucionalizar o país, realizando eleições para a Assembleia 

Nacional Constituinte em maio de 1933. Por sua vez, em meados de julho do ano seguinte, 

segundo Skidimore (1982), apresentaram-se as bases legais para a nova ordem 

constitucional do Brasil.  

Assim, em julho de 1934, Vargas é eleito por voto indireto pela Assembleia 

Nacional Constituinte e permanece da presidência. De acordo com as novas promulgações, 

o mandato de Vargas deveria durar até maio de 1938.  

Dessa forma, dava início à segunda fase de seu governo, denominada governo 

constitucional. Esse período é demarcado por grande instabilidade política, com a derrocada 

dos tenentes e o surgimento de agrupamentos políticos que refletiam os acontecimentos 

internacionais
2
. 

A corrente autoritária assumiu, com toda consequência, a perspectiva que 

do que se denomina modernização conservadora; ou seja, o ponto de vista 

de que, em um país desarticulado como o Brasil, cabia ao Estado organizar 

a nação para promover dentro da ordem do desenvolvimento econômico e 

do bem-estar geral. Nesse percurso, o Estado autoritário poria fim nos 

conflitos sociais, às lutas partidárias, aos excessos de liberdade de 

expressão, que só serviam para enfraquecer o país.  (FAUSTO, 2001, p. 

195) 

 

Paralelamente, foi criada a Lei da Segurança Nacional (LSN) que definia os crimes 

contra a ordem pública. Dentre eles estavam a propaganda subversiva e a organização de 

associações ou partidos com o objetivo de subverter a ordem política ou social. Ou seja, a 

LSN dava ao governo plenos poderes de combate à oposição. Assim, os anos de governo 

estiveram marcados por perseguição aos supostos comunistas e à esquerda, além da criação 

de “órgãos específicos para a repressão” (FAUSTO, 2001, p. 197).  

                                                 
2 Ideais totalitários e autoritários tomaram força com o fim da Primeira Guerra Mundial, principalmente na 

Itália, como o fascismo e, na década de 30, na Alemanha, com o nazismo. Na URSS, Stalin chegava ao comando 

do Partido Comunista em 1924.   
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Em 1937, a ameaça do suposto Plano Cohen
3
 amplamente divulgado em programas 

oficiais de rádio, acabou causando histeria na população. Com isso, o Congresso aprova 

estado de guerra e suspensão dos direitos constitucionais que havia pouquíssimo tempo 

vigorava (FAUSTO, 2001, p.200). 

Aproveitando-se da situação, a polícia militar cerca o congresso impedindo a entrada 

dos congressistas e Vargas anuncia uma nova fase política. Era, então, o início da terceira 

fase do seu governo: a Ditadura do Estado Novo (1937 a 1945).  

O regime foi implantado no estilo autoritário, sem grandes mobilizações. 

O movimento popular e os comunistas tinham sido abatidos e não 

poderiam reagir; a classe dominante aceitava o golpe como coisa 

inevitável e até benéfica.  (FAUSTO, 2001, P. 200). 

 

Apesar de instalado o golpe, a ruptura não é considerada radical, haja vista que suas 

principais estruturas haviam sido formadas durante os anos anteriores de governo. Assim, as 

ações centralizadoras tomaram ainda mais força. O Estado Novo “perseguiu, prendeu, 

torturou, forçou ao exílio intelectuais e políticos” (FAUSTO, 2001, p. 208).  

Paralelamente à situação do Brasil, ocorria a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) 

e no governo havia elementos pró-Aliados e outros pró-Eixo. Até que em 1942 o Brasil 

rompe relações com o Eixo e assina um acordo político-militar com os Estados Unidos:  

Entretanto, os americanos demoravam a entregar encomendas de 

equipamento militar porque considerava que boa parte da oficialidade 

brasileira era simpatizante com o Eixo. A indefinição foi superada quando, 

entre 5 e 17 de agosto de 1942, cinco navios mercante brasileiros foram 

afundados por submarinos alemães. Sob pressão de grandes manifestações 

populares, o Brasil entrou na guerra ainda naquele mês. (FAUSTO, 2001, 

p. 211) 

 

Após a entrada do Brasil na Guerra, a contradição de apoios do Brasil vem à tona e o 

governo passa a receber pressões de diversos setores da sociedade, inclusive de membros 

integrantes do Governo.  

Assim, muitos protestos ocorreram e as repressões violentas estavam cada vez mais 

mal vistas, fato que provocou uma onda de indignação. Segundo Fausto, o governo 

justificava a permanência da ditadura pela existência da Guerra. Com isso, Vargas, em 

fevereiro de 1945, marca a data de eleições gerais. Pois 

À medida que a maré da guerra mudava à favor dos aliados, em 1943, 

Vargas foi se preparando para uma nova atmosfera política. [...] 

assegurando aos brasileiros que poderiam ‘se declarar e escolher seus 

                                                 
3 Segundo Fausto (2001, p.200), “o ‘plano’ era uma fantasia, a ser publicada em um boletim da AIB, mostrando 

o como seria uma insurreição comunista e como reagiriam os integralistas diante dela. A insurreição provocaria 

massacres, saques, desrespeito aos lares, incêndios em igreja, etc”.  
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representantes, dentro da democracia da lei e da ordem’”. (SKIDMORE, 

1982, p. 72) 

 

Dessa forma, Vargas tenta se equilibrar em uma política populista e inclinou-se à 

esquerda.  Movimentos que apoiavam a sua permanência cresceram no país e Vargas não se 

opôs. Assim, cresce a desconfiança das verdadeiras intenções de Vargas entre os oficiais e 

as Forças Armadas. Até que por meio da mobilização do Exército, comandada pelo General 

Góis Monteiro – seu Ministro de Guerra –, em que “mandou o General Cordeiro de Farias 

ao palácio presidencial, para informar a Vargas que o seu período havia terminado” 

(SKIDMORE, 1982, p.78). Assim, 

o ditador foi deposto do cargo, não pelo poder da oposição civil, mas por 

decisão do Alto Comando do Exército. Não era, portanto, uma vitória 

conquistada pela influência política dos constitucionalistas liberais. Era, 

antes, um ato de força por parte dos generais. Como havia acontecido, nos 

momentos críticos, em outubro de 1930 e em novembro de 1937, foram os 

militares e não os políticos que se tornaram os imediatos guardiões do 

poder. (SKIDMORE, 1982, p. 78.) 

 

A seguir, enfocaremos, em cada seção, um dos três documentos produzidos na Era 

Vargas que são extremamente relevantes para o nosso trabalho e que servirão de diálogo no 

decorrer da análise da materialidade do córpus: (I) o Decreto de 4.224, de 9 de abril de 

1942, que estabelece a lei orgânica do ensino secundário (BRASIL, 1942); (II) a Portaria 

Ministerial 127, de fevereiro de 1943, que promulga o programa do ensino de espanhol 

(BRASIL, 1943); e (III) a Portaria 556, de 13 de novembro de 1945, que expede as 

instruções metodológicas para a execução do programa de espanhol (BRASIL, 1945). 

 

 

2.1 A Lei Orgânica do Ensino Secundário 

 

Conforme comentamos acima, consolidada pelo Decreto-Lei 21.241 (BRASIL, 

1932), a primeira grande mudança educacional empreendida na Era Vargas foi a Reforma 

Francisco de Campos, então Ministro da Educação e Saúde, em 1932. De forma geral, o 

ensino secundário foi reorganizado e seriado; passou a ter duração de sete anos e a contar 

com duas etapas: o curso fundamental e o curso complementar. Os cinco primeiros anos 

eram destinados ao fundamental e os dois últimos, ao complementar Nesse sentido, o curso 

complementar era obrigatório somente àqueles que se candidatassem às matriculas em 

instituições de ensino superior e, portanto, suas disciplinas poderiam variar em função do 

curso superior pretendido (GUIMARÃES, 2014) ministerial. 
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A Reforma Francisco Campos ocorreu em meio ao governo provisório de Vargas e 

segundo Soares, Dassie e Rocha (2004, p.8), “a característica mais marcante da Reforma 

Campos foi sua feição autoritária” e “Francisco Campos procurou acomodar sua reforma, 

adequando-se às ideias difundidas, na época, na área de educação”. A gestão de Francisco 

Campos teve vigência até o ano de 1934, quando Gustavo Capanema entra como 

responsável pela pasta. 

 A segunda mudança, denominada Reforma Capanema, teve também como uma das 

principais ações a reestruturação do ensino secundário. Além disso, segundo Guimarães 

(2014, p.67), Capanema preocupou-se em “empreender uma reforma mais ampla na 

educação e na cultura”. E, ainda segundo Guimarães, houve preocupação com a cultura 

nacional e a integração com os países hispano-americanos.  

A Reforma foi publicada em 9 de abril de 1942, como Decreto-Lei 4.244 (BRASIL, 

1942), Lei Orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 1942). É nesse momento que o 

espanhol, de fato, entra no currículo da escola brasileira. Com a divisão do ensino 

secundário em dois ciclos – ginásio nos primeiros quatro anos e clássico e científico com 

três anos de duração cada – o espanhol passou a figurar como disciplina obrigatória no 

curso clássico, na primeira e na segunda séries, e no científico, na primeira série, de acordo 

com os artigos 14 e 15, respectivamente, do Decreto de Lei 4.224, de 09 de abril de 1942 

(FREITAS, 2010; GUIMARÃES, 2014). 

Convém lembrar que a institucionalização do espanhol se deu no início do século 

XX a partir da abertura do primeiro concurso para uma cadeira de espanhol no Colégio 

Pedro II, o qual era considerado modelo no que estava relacionado ao currículo, material 

didático e programas de ensino. Por sua vez, a abertura dessa cadeira se deu em função da 

reciprocidade em relação ao Uruguai, pois o país vizinho havia criado uma cadeira de 

português. No entanto, o contexto de atuação foi curto e pouco expressivo, uma vez que a 

disciplina era facultativa, havia baixa frequência de alunos e sua carga horária era mínima. 

Diante disso, o decreto 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925 foi publicado e o espanhol 

deixou de ser oferecido enquanto disciplina naquela escola, perdendo sua expressão e lugar 

recentemente conquistados. Assim, Antenor Nascentes, o primeiro professor de espanhol do 

Colégio Pedro II, teve sua cadeira extinta e assumiu sua cadeira secundária, a de português. 

Nesse momento, a língua espanhola entra como uma das línguas estrangeiras em 

função da exclusão da língua alemã. Dado o contexto histórico-político-social à época, tal 

escolha não foi aleatória e pode-se atribuir ao fato de que o alemão e o italiano eram as 

línguas dos inimigos (FREITAS, 2010). Assim, “desagregar o alemão era garantir a unidade 
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nacional e combater as influências nazistas no território brasileiro” (SCHWARTZMAN 

apud PICANÇO, 2003, p.32) 

Ainda, segundo Picanço (2003, p. 32) 

A intensificação do processo de nacionalização promovido pelo Estado 

Novo, e o regime autoritário instaurado por Getúlio Vargas a partir de 

1937, resultaram-na perseguição às manifestações culturais relacionadas 

aos grupos de imigrantes que preservavam sua identidade ética. 

 

Nesse sentido 
a identidade nacional e a homogeneidade deveriam ser encorajadas por um 

nacionalismo excludente que resultou em uma série de leis que restringiam 

o número de estrangeiros que poderiam ter empregos em empresas 

brasileiras e que sacramentou o português como a única língua de 

instrução nas escolas, chegando a suprimir a publicação de jornais em 

língua estrangeira, bandeiras de outros países e, na medida do que foi 

capaz, a identificação estrangeira das colônias alemãs estabelecidas no 

país [...]. (STEPAN apud RECH, 2017, p.38) 

 
Na exposição de motivos do projeto de Lei 4.224 - Lei Orgânica do Ensino 

Secundário – (BRASIL, 1942), Capanema afirma que visa a um caráter educativo mais 

amplo do ensino secundário, diferente do aspecto apenas de passagem ao ensino superior 

promovido pelo sistema até então vigente. No entanto, reforça os resultados obtidos na 

legislação anterior e sua preocupação com a ampliação do acesso à educação, repensando a 

concepção de ensino à época. Veja: 

 
Dessa concepção decorreu um corolário de importância fundamental: a 

metodização do ensino secundário, isto é, a seriação obrigatória de seus 

estudos e a introdução nesses estudos de uma disciplina pedagógica. Está 

hoje no hábito dos estudantes e na consciência de todos que o ensino 

secundário não é um conjunto de preparatórios, que se devam fazer 

apressadamente e de qualquer maneira, mas constitui uma fase 

importante da vida estudiosa, que normalmente só pode ser vencida com 

a execução de trabalhos escolares metódicos, num lapso de sete anos. 

Representa, por outro lado, significativo resultado da legislação ora em 

vigor ter facilitado a generalização do ensino secundário, antes ao alcance 

de poucos, a todos os pontos do país. Havia no Brasil, em 1931, menos 

de duzentas escolas secundárias; hoje elas são quase oitocentas. 
A lei projetada encontra, assim, terreno amplo e condições favoráveis, 

que possibilitem o prosseguimento do trabalho de renovação e elevação 

do ensino secundário do país. (BRASIL, 1942, grifos nossos.) 

 

Nesse sentido, considerando o contexto histórico-político-social em meio à reforma, 

o “trabalho de renovação e elevação do ensino secundário do país” exposto por Capanema 

estaria atrelado ao ideário nacionalista do governo e a educação se fez como o lugar do 

ensino patriótico por excelência (PICANÇO, 2003, p.32).  
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Ainda, Capanema expõe como destaque nos interesses da sua proposta de 

reorganização do ensino secundário uma questão crucial: a concepção sobre o ensino 

secundário. Assim, ele afirma qual seria a finalidade fundamental e o traço definidor desse 

nível de estudo.  

Concepção do ensino secundário - A reforma atribui ao ensino secundário 

a sua finalidade fundamental, que é a formação da personalidade 

adolescente. 

[...] 

O que constitui o caráter específico do ensino secundário é a sua função 

de formar nos adolescentes uma sólida cultura geral, marcada pelo 

cultivo a um tempo das humanidades antigas e das humanidades 

modernas, e bem assim, de nêles acentuar e elevar a consciência 

patriótica e a consciência humanística.(BRASIL, 1942, grifos nossos.) 

 

Percebe-se, então, que a finalidade do ensino secundário estava voltada para valores 

compatíveis com a forma de governo da época. Naquele momento ocorria a segunda guerra 

mundial e o país estava sob o governo ditatorial do Estado Novo. Sobre a consciência 

patriótica e a consciência humanística ao qual se referencia, segundo Schwartzman et al 

(2000, p.208), 

pareciam os instrumentos perfeitos para a tarefa difícil de organizar o 

Estado e suas instituições, moldando-lhes a forma e o caráter, atribuindo-

lhes uma identidade  - extensiva à nação – e preparando as novas gerações 

a aceitar e perpetuar a ordem que se criava. 

 

Ao longo de todo o documento é reiterada a propagação do patriotismo e do 

nacionalismo.  

Um ensino secundário que se limitasse ao simples desenvolvimento 

dos atributos naturais do ser humano e não tivesse a fôrça de ir além 

dos estudos de mera informação literária, científica ou filosófica, que 

fôsse incapaz de dar aos adolescentes uma concepção do que é o homem, 

uma concepção do ideal da vida humana, que não pudesse formar, em 

cada um dêles, a consciência da significação histórica da pátria e da 

importância de seu destino no mundo, assim como o sentimento da 

responsabilidade nacional, falharia à sua finalidade própria, seria ensino 

secundário apenas na aparência e na terminologia, porque de seus 

currículos não proviriam as individualidades responsáveis e 

dirigentes, as individualidades esclarecidas de sua missão social e 

patriótica, e capazes de cumpri-la. (BRASIL, 1942, grifos nossos.) 

 

A exposição de motivos também dispõe sobre a questão do ensino das línguas vivas 

estrangeiras e justifica a entrada do espanhol na reforma. Nela, aparenta que se deu pelo por 

motivação político-ideológica de integração hispano-americana:  

A reforma introduz o espanhol no grupo das línguas vivas estrangeiras de 

nossos estudos secundários. Além de ser uma língua de antiga e vigorosa 

cultura e de grande riqueza bibliográfica para tôdas as modalidades de 
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estudos modernos, é o espanhol a língua nacional do maior número dos 

países americanos. Adotá-lo no nosso ensino secundário, estudá-lo, não 

pela rama e autodidàticamente, mas de modo metódico e seguro, é um 

passo a mais que damos para a nossa maior e mais íntima vinculação 

espiritual com as nações irmãs do continente. (BRASIL, 1942, grifos 

nossos.) 

 

No entanto, conforme já mencionado, a escolha do espanhol parece estar 

determinada em relação ao contexto da Guerra que ocorria naquele momento. O alemão, 

enquanto língua nacional do inimigo, não poderia mais fazer parte da grade curricular. 

Como substituição a ele, vem o espanhol, língua de cultura europeia, com literatura 

consagrada e de peso, que não configurava ameaça para o governo durante o Estado Novo 

(PICANÇO. 2003, p. 33). Além disso, há uma preocupação com a forma como se dará o 

ensino da língua espanhola e a necessidade de se instituir um método para tal. Essa questão 

está presente nos programas de ensino (BRASIL, 1943) e nas instruções metodológicas 

(BRASIL, 1945). Ainda, reforça que o projeto descrito  pensado e organizado com a 

“opinião de representantes de tôdas as correntes pedagógicas” e que se procurou “conciliar 

as tendências opostas ou divergentes”.  

Na leitura do Decreto-Lei, aprovado em 9 de abril de 1942 (BRASIL, 1942), é 

possível perceber que o espírito proposto no projeto se repete e coloca-se como nas mesmas 

letras as finalidades do ensino secundário:  

Art. 1º O ensino secundário tem as seguintes finalidades: 

    1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a 

personalidade integral dos adolescentes. 

    2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolecentes, a 

conciência patriótica e a conciência humanística. 

    3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos 

mais elevados de formação especial.  (BRASIL, 1942) 

 

Além disso, com a divisão do ensino secundário em dois ciclos – ginásio nos 

primeiros quatro anos e clássico ou científico com três anos de duração cada – o espanhol 

passou a figurar como disciplina obrigatória no curso clássico, na primeira e na segunda 

séries, e no científico, na primeira série, de acordo com os artigos 14 e 15, respectivamente, 

do Decreto de Lei 4.224, de 09 de abril de 1942 (BRASIL, 1942; FREITAS, 2010; 

GUIMARÃES, 2014). 
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2.2 O programa de ensino de espanhol 

 

Por meio da Portaria Ministerial nº 127, de 1943 (BRASIL, 1943), um programa 

para o ensino de espanhol é expedido. Para a construção desse documento estabeleceu-se 

uma comissão responsável, mas não sabemos a identidade de seus integrantes e tampouco 

do processo de construção do referido programa. Entretanto, no arquivo Capanema 

(CPDOC, 2019), é possível ter acesso a alguns manuscritos do programa e uma carta do 

médico e autor de diversas obras de ensino de espanhol, Idel Becker, direcionada para o 

então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Nessa carta, ele se põe a 

disposição para contribuir com a comissão em relação a alguns aspectos sobre a língua 

espanhola. 
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Figura 3 – Carta de Idel Backer à comissão elaboradora do programa de espanhol (1942) 
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Fonte: Acervo Capanema (CPDOC, 2019) 

 

Além disso, Becker também se posiciona enquanto encarregado por uma casa 

editorial paulista para autoria de um dicionário Espanhol-Português. Assim, marca a sua 

posição no jogo político editorial. Arriscamos, então, afirmar que várias vozes foram 

ouvidas no processo de construção do programa com preocupações distanciadas de um 

projeto didático-pedagógico.  

Portanto, temos como objeto de estudo o próprio texto do Programa de Espanhol dos 

cursos Clássico e Científico, publicado no Diário Oficial no dia 3 de fevereiro de 1943. O 

documento está dividido em quatro partes: Leitura, Gramática, Noções de história literária e 

Outros exercícios.  
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Figura 4 – Programa de Espanhol dos cursos Clássico e Científico (1943) 

 
 

(BRASIL, 1943) 

 

Apesar da nossa pretensão de trabalho enfocar na questão da escrita, um ponto nos 

salta aos olhos ao ler o documento: percebe-se uma excessiva descrição de conteúdos a 

serem seguidos tal como uma lista prescritiva. Tal fato vai diretamente ao encontro do 

contexto autoritário e controlador da época. 

Além disso, não há protagonismo da escrita no Programa de Espanhol (BRASIL, 

1943), pois as atividades de composição e redação fazem parte do item “Outros exercícios”, 

enquanto que os estudos da leitura, da gramática e da literatura têm lugar de destaque. 

Percebe-se que há um isolamento das unidades mínimas da língua e privilegia-se o 

ensino sistemático das regras e dos componentes gramaticais. Assim, é possível afirmar que 

a visão de língua defendida pelo programa é a de um sistema de códigos linguísticos 

normativos, fixos e abstratos.   
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2.3 As instruções metodológicas 

 

Em 1945, Vargas já havia sido deposto e o país passava por um processo de 

redemocratização. Entretanto, as políticas públicas de educação promulgadas em seu 

governo – a Lei Orgânica do Ensino Secundário e os Programa de Ensino –  continuavam 

em vigor. Assim, por meio da Portaria nº 556, de 13 de novembro (BRASIL, 1945), as 

instruções metodológicas que serviriam para a execução do programa de espanhol são 

expedidas. A própria designação dos nomes “instruções”, “metodológicas” e “execução” já 

nos remete ao status de imposição de modos de trabalho.  O documento é dividido em duas 

partes: a primeira, que aponta a finalidade do estudo de espanhol no curso colegial e a 

segunda, que trata das “técnicas” gerais de ensino. Assim, o caráter prescritivo que aparece 

no programa de espanhol em relação aos conteúdos educativos reaparece nas instruções 

metodológicas em relação ao trabalho do professor. 

A partir do documento, percebemos que a finalidade do ensino de espanhol serve à 

finalidade do ensino secundário posta na lei orgânica do ensino secundário. Vejamos: 

 

Figura 5 – Instruções metodológicas para a execução do programa de espanhol (1943) 

 

(BRASIL, 1945) 
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A formação do espírito especificado no programa vai ao encontro ao que se 

propagava na Reforma Capanema sobre o espírito da nação. Assim, o ensino de espanhol 

também deveria atuar na formação da personalidade adolescente e na elevação da 

consciência patriótica.  

Percebemos também, nessa primeira parte das instruções, que há uma menção ao 

ensino da escrita que não se expande ao longo do documento e se restringe ao dito 

“proporcionar ao estudante a aquisição efetiva da língua espanhola, de maneira que êle 

possa ler e exprimir-se nela de modo correto, oralmente ou por escrito”. (BRASIL, 1945, 

grifos nossos).  

O ensino da produção escrita entra como objetivo principal junto com a leitura e 

com a oralidade. No entanto, o programa de espanhol (BRASIL, 1943) foca na leitura e na 

gramática. Assim, é possível afirmar que se parte do princípio que o saber sistemático da 

gramática normativa da língua e a prática de leitura bastam capacitar os estudantes para a 

atividade escrita.  

Em relação à chamada “Técnica geral de ensino”, na segunda parte das instruções 

metodológicas, há uma preocupação muito grande em distinguir o certo do errado em 

relação à pronúncia dos alunos.  

 

Imagem 4 – Instruções metodológicas para a execução do programa de espanhol (1943) 

 

(BRASIL, 1945) 

 

O esforço ao combate dos “vícios” na oralidade dos alunos e a preocupação com 

“bom manejo” da língua espanhola estão centrados no purismo linguístico, isto é, na crença 
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da existência de sistema fixo que deve ser mantido e protegido e que tem como modelo os 

falantes de espanhol como primeira língua.  

De todo modo, retomamos à uma questão crucial: tanto no programa de ensino 

quanto nas instruções metodológicas o ensino da escrita passa despercebido e marginalizado 

e, quiçá, naturalizado. Todo esse escopo, apesar de resumido, será de fundamental 

importância na compreensão das atividades de escrita, pois, bem como afirma Freitag et al 

(p. 7, 1993), a “análise crítica do livro também não pode ser desvinculada do contexto geral 

do sistema educacional brasileiro”, uma vez que “os fatores condicionantes deste afetam e 

determinam igualmente aquele”.  

No capítulo que segue, trazemos discussões teórico-metodológicas acerca do ensino 

da produção escrita. Além disso, apresentamos a distinção entre gênero textual e gênero 

discursivo. Com isso, levantamos questionamentos sobre educação, escola e sociedade. 

  



46 

 

 

 

 

 

 

3  O ENSINO DA PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 

Esta pesquisa se baseia, principalmente, nas perspectivas e reflexões sobre o ensino 

sistemático da produção escrita. Para isso, assim como afirma Bunzen (2006, p.141), é 

necessário compreender a “historicidade dos objetos de ensino de produção de texto” no 

contexto educacional de brasileiro. Além disso, é preciso ter em mente que os olhares sobre 

a produção escrita estão sempre embasados, explícita ou implicitamente, pelas concepções 

de língua adotadas. Para tal, apresentamos, a grosso modo, um panorama sobre as três 

grandes concepções de linguagem que, por sua vez, pautam-se nas três grandes correntes 

dos estudos linguísticos.  

Além disso, nas subseções que seguem, problematizamos as concepções de escrita 

de acordo com o foco que lhe é priorizado, conforme proposta de Koch e Elias (2014): a 

língua, o escritor, a interação. Acrescentamos a essa proposta, um quarto item: o foco no 

gênero discursivo. 

 

 

3.1 As três grandes concepções de linguagem 

 

Segundo Geraldi (2006), fundamentalmente, podemos apontar três grandes 

concepções sobre a linguagem: I) enquanto expressão do pensamento, II) instrumento de 

comunicação e III) enquanto forma de interação. Ainda, ressalta que podemos dizer que essas 

concepções sobre a linguagem pautam-se em três grandes correntes dos estudos linguísticos. 

São eles, respectivamente, a gramática tradicional, o estruturalismo e a linguística da 

enunciação. 

A respeito da linguagem enquanto expressão do pensamento, o que se preconiza é que 

toda expressão é produzida no interior da mente de cada indivíduo.  

Essa concepção ilumina, basicamente, os estudos tradicionais. Se 

concebemos a linguagem como tal, somos levados a afirmações – correntes 

– de que pessoas que não conseguem se expressar não pensam. 
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(GERALDI, 2006, p.41) 

 

Nesse sentido, nessa concepção, a linguagem se resume a um ato lógico e individual. 

No que se refere à linguagem enquanto instrumento de comunicação, a língua é 

entendida como um conjunto de códigos capaz de transmitir mensagens entre emissores e 

receptores.  

Essa concepção está ligada à teoria da comunicação e vê a língua como um 

código (conjunto de signos que se combinam segundoregras) capaz de 

transmitir ao receptor certa mensagem. 

(GERALDI, 2006, p.41) 

 

Assim, parte-se do princípio da linearidade e da transparência, Dessa maneira, o 

emissor teria total controle do seu dizer e da mensagem a ser captada por seu receptor.  

Por fim, em relação à linguagem enquanto forma de interação, entende-se que a língua 

vai muito além de um instrumento de troca de mensagens, ampliando-se e constituindo-se 

como um local de relações sociais, no qual todos os falantes atuam como sujeitos ativos.  

Mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a 

um receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana. Por 

meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo, 

não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo 

compromissos e vínculos que não preexistiam à fala. 

(GERALDI, 2006, p.41) 

 

Nessa perspectiva, a visão de língua enquanto ato individual cede espaço a uma visão 

coletiva, dialógica e social. Assim, os sentidos são construídos a depender de contextos e de 

finalidades específicas, sempre considerando os sujeitos de maneira ativamente responsiva em 

suas práticas sociais.  

 

3.2  Foco na língua 

O ensino de línguas é associado à gramática desde a antiguidade clássica. A língua 

vernácula só começou a ser ensinada na escola no século XIX, antes o que se ensinava era o 

latim, uma língua que já não era mais falada. Nesse sentido, o ensino focado na gramática 

se deve justamente pela tentativa de replicação do ensino de latim “língua morta” ao ensino 

de outras línguas “vivas”. Segundo Razzini (2001, p. 99), 

a gramática nacional era estudada a partir das categorias gramaticais da 

língua latina e explicada como uma transformação desta, enquanto a 

literatura nacional era apresentada segundo os critérios fixos da Retórica e 

da Poética clássicas, dividida por gêneros. 
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A prática de decodificação e de memorização de regras gramaticais parece ter força 

na escola brasileira até meados do século XX. Os textos dos alunos recebiam o nome de 

composição e segundo afirma Bunzen (2006, p.142) “fazer composição significava escrever 

tendo como base textos-modelo apresentados pelo professor”.   

Dessa forma, escrever estava diretamente relacionado ao contato com textos 

eruditos e a prática da escrita se dava por meio da “imitação dos bons autores” (FIORIN 

1999, p. 154). Em outras palavras, para a execução da atividade da produção escrita bastava 

saber ler. Assim, acreditava-se no “aprendizado pela exposição à boa linguagem e na 

existência de uma língua homogênea” (BUNZEN, 2006, p. 142) que se consolidava em uma 

prática naturalizada da escrita. 

O texto é visto como simples produto de codificação realizada pelo 

escritor a ser decodificado pelo leitor, bastando ambos, para tanto, o 

conhecimento do código utilizado. Nessa concepção de texto, não há 

espaço para implicitudes, uma vez que o uso do código é determinado pelo 

princípio da transparência: tudo está dito no dito ou, em outras palavras, o 

que está escrito é o que deve ser entendido em uma visão situada não além 

nem aquém da linearidade, mas centrada na linearidade. (ELIAS; KOCH, 

2014, p. 33). 

 

É, então, o que apresenta Koch e Elias (2014) de forma bastante explícita: a escrita 

com foco na língua. Dessa maneira, toda e qualquer produção repousa sobre o domínio do 

sistema de códigos linguísticos. 

 

 

3.3 Foco no escritor 

 

Por volta das décadas de 60 e 70 do século XX, percebe-se a entrada de uma nova 

terminologia para os textos produzidos pelos alunos: redação escolar. Nesse momento, o 

foco da escrita volta-se para o escritor. A escrita, então, é tida como expressão do 

pensamento individual. Nesse enfoque, Elias e Koch (2014, p. 33), apontam que a 

concepção de língua é como representação do pensamento e o sujeito assume o papel de 

“senhor absoluto de suas ações e seu dizer”. Assim, enxerga-se o texto como 

[...] um produto – lógico – do pensamento (representação mental) do 

escritor.  A escrita, assim, é entendida como uma atividade por meio da 

qual aquele que escreve expressa seu pensamento, suas intenções, sem 

levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor ou a interação 

que envolve o processo. 
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Segundo Bunzen (2006, p. 144), “as redações produzidas pelos alunos passam a ser 

vistas como atos de comunicação e expressão”. Nesse caso, a concepção de língua é como 

código.  Existiria, portanto, um circuito de comunicação no qual há um emissor que envia a 

sua mensagem – constituída por um conjunto organizado de sinais – para um receptor. 

Pauta-se, portanto, na ideia de que a língua é usada como meio de comunicação entre um 

remetente, que imprime no texto o que conscientemente quer dizer, e um destinatário, que é 

o receptor dessa mensagem, sem participação em seu sentido. Segundo Jakobson (2007, p. 

122), linguista estruturalista que sistematizou esse entendimento sobre a língua: 

O REMETENTE envia uma MENSAGEM ao DESTINATÁRIO. Para ser 

eficaz, a mensagem requer um CONTEXTO a que se refere (Ou 

"referente", em outra nomenclatura algo ambígua), apreensível pelo 

destinatário, e que seja verbal ou suscetível de verbalização; um CÓDIGO 

total ou parcialmente comum ao remetente e ao destinatário (ou, em outras 

palavras, ao codificador e ao decodificador da mensagem); e, finalmente, 

um CONTACTO, um canal físico e uma conexão psicológica entre o 

remetente e o destinatário, que os capacite a ambos a entrarem e 

permanecerem em comunicação.  

 

Dessa maneira, a língua é tida como código transparente do pensamento humano e 

o ato de comunicação pode ser esquematizado da seguinte maneira: 

 

(JAKOBSON, 2007, p, 122) 

 

Nesse sentido, o produtor de textos (remetente) é tido como o agente ativo na 

produção de um texto com sentido único e o seu interlocutor (destinatário) é tido como 

passivo nesse processo. Em outras palavras, cabe ao destinatário apenas receber uma 

mensagem e assumir o papel de ouvinte/leitor.  Ou seja, ele não participa  na produção de 

sentidos do texto; na verdade, o sentido é visto como imanente à materialidade do texto, que 

seria compreendido da mesma forma em diferentes contextos e por diferentes pessoas.  

Assim, retomando à questão da redação escolar, é por esse motivo que ela está 

atrelada a “uma pedagogia da exploração temática”, tal como afirma Bunzen (2006, p.148). 
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Nela, as propostas de produção texto giravam em torno de temas específicos, “sem uma 

preocupação sociointerativa explícita”. Assim, os alunos escrevem algo, sobre determinado 

tema que lhe são impostos, para única e simplesmente satisfazer a vontade do professor, ou 

servir de mecanismo de avaliação. Nesse sentido, os estudantes simulam o uso da escrita e 

não são sujeitos ativos do seu próprio dizer.   

 

 

3.4 Foco na interação 

 

Por volta dos anos 90, surgem diversas discussões como tentativa de contraposição 

à prática da redação escolar nos moldes mencionados na seção anterior. Nesse momento, a 

preocupação se volta para o processo de elaborar textos e não para o seu produto final, a 

redação.  

Nessa nova concepção, a noção de língua é ampliada e a escrita é entendida como 

um processo dialógico e não monológico. A construção do texto exige ativação de 

conhecimentos prévios e mobilização de diversas estratégias que são impulsionadas por 

contextos de produção e de recepção dos textos, em relação com o espaço, com o tempo e 

com os interlocutores. 

É o que o afirma Elias e Koch (2014) com a definição de escrita com foco na 

interação: tanto o aquele que escreve quanto aquele a quem se escreve são considerados 

“sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos no texto” 

(BEUGRANDE apud ELIAS; KOCH, 2014, p.34).  

Em se tratando da produção escrita enquanto um processo que deve inscrever-se 

por meio dos gêneros discursivos, pressupõe-se a utilização de algumas estratégias 

fundamentais. Dessas elas, Elias e Koch (2014, p. 34) enumeram:  

 ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação 

comunicativa (interlocutores, tópico a ser desenvolvido e configuração 

textual adequada à interação em foco); 

 seleção, organização e desenvolvimento das ideias, de modo a garantir 

a continuidade do tema e sua progressão; 

 “balanceamento” entre informações “explícitas” e “implícitas”; entre 

informações “novas” e “dadas”, levando em conta o compartilhamento de 

informações com o leitor e objetivo da escrita; 

 revisão da escrita ao longo de todo o processo, guiada pelo objetivo da  

produção e pela interação que o escritor pretende estabelecer com o leitor.  
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Somente com essas questões muito bem acertadas, a produção escrita pode ocorrer 

de maneira efetiva de modo que promova no aluno consciência e autonomia sobre o ato da 

escrita, assim como ocorre na fala, considerando a relação com o outro.  

 

3.5 Foco no gênero discursivo 

 

Ao avançar na reflexão sobre a produção escrita com o foco na interação, 

conforme propõem Koch e Elias (2014), chega-se à discussão sobre a noção dos gêneros 

discursivos desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2016; VOLÓSHINOV, 

2009). Este, por sua vez, pressupõe o princípio dialógico da linguagem.  

Na perspectiva do Círculo, a linguagem é o meio pelo qual o ser humano articula 

sentidos e isso se faz por meio do que designam comunicação discursiva (BAKHTIN, 

2016). Nesse processo, a prática de linguagem se dá via enunciados que, por sua vez, se 

realizam nas práticas sociais e “refletem as condições específicas e finalidades” de cada 

campo da atividade humana (BAKHTIN, 2016 p.11). Assim, todo enunciado articula 

sociedade e linguagem.  

Segundo Bakhtin, as especificidades acima referidas são elementos indissolúveis do 

todo do enunciado e se tornam elementares a partir de três categorias. São elas o conteúdo 

temático, o estilo e a construção composicional. Ainda afirma o autor (BAKHTIN, 2016, 

p.12) que “[...] cada enunciado particular é individual, mas cada campo da utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 

gêneros do discurso”. 

Os gêneros do discurso são inesgotáveis, possuem uma heterogeneidade funcional 

própria e, por isso, é fundamental encarar o enunciado como “unidade real da comunicação 

discursiva”. Bakhtin (2016) questiona os esquemas de comunicação (ouvinte, mensagem e 

receptor) como o proposto por Jakobson (2007), pois eles não corresponderiam ao que 

ocorre na materialidade discursiva, na qual “toda compreensão de fala viva, do enunciado 

vivo é de natureza ativamente responsiva” (BAKHTIN, 2016, p. 25) e o falante, por sua 

vez, está determinado por essa compreensão ativa e responsiva. Isto é, ele espera “uma 

resposta, uma concordância, uma participação”. 

Além disso, todo falante promove uma atividade responsiva em relação a discursos 

outros “porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do 

universo” (BAKHTIN, 2016, p. 26). Assim: 
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[...] o discurso só pode existir de fato na forma de enunciados concretos de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está 

fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do 

discurso, e fora dessa forma não pode existir. 

 

À luz dessa concepção, o ensino de línguas por meio dos gêneros discursivos vem 

se consolidando, a passos muito lentos, nas salas de aula desde o início da década de 90, 

bem como a noção dialógica da linguagem. 

Dessa maneira, os estudos sobre o conceito de gêneros discursivos vêm sendo 

apropriados na escola pois, segundo Rodrigues (2014, p. 53), os gêneros são:  

balizadores dessas práticas [de linguagem] (na interação, nós nos 

enunciamos e interpretamos o enunciado do outro tendo por horizonte o 

gênero do discurso dessa situação de interação)[...] arregimentam tanto a 

noção da interação, projeto de dizer e enunciados, quanto tratam das 

questões da ordem da ideologia, da axiologia, da historicidade do dado,  

do relativamente estável da interação (estilo, construção composicional e 

composição dos participantes da interação – autor e interlocutor previstos, 

por exemplo), elementos também norteadores das práticas de linguagem e 

que podem ser abordados na prática da análise linguística, articulada ao 

ensino e aprendizagem da escuta/leitura e produção textual. 

 

3.5.1 Aproximações e diferenças entre gênero discursivo e gênero textual 

No Brasil, a partir dos anos 90, os estudos que envolvem os gêneros como objeto no 

ensino de línguas são crescentes e, diante disso, há uma grande atenção às teorias de gênero.  

 Rojo (2005) em um levantamento sobre esses estudos ressalta a existência da 

designação de gênero ora como textual (ou dos textos), ora como discursivos (ou do 

discurso). Ela aponta que a designação por um ou outro não se deve só por uma escolha 

terminológica, mas também por uma diferença conceitual que desencadeia procedimentos 

diversos de análise. Por sua vez, diferencia os trabalhos enquanto duas vertentes: a da teoria 

dos gêneros do discurso ou discursivos e a da teoria dos gêneros de texto ou textuais. 

Assim, afirma que  

Ambas as vertentes encontravam-se enraizadas em diferentes releituras da 

herança bakhtiniana, sendo que a primeira – teoria dos gêneros do 

discurso– centrava-se sobretudo no estudo das situações de produção dos 

enunciados ou textos e em seus aspectos sócio-históricos e a segunda –

teoria do gêneros de textos–, na descrição da materialidade textual.  

(ROJO, 2005, p. 185) 

 

É importante ressaltar que Rojo aponta que as duas teorias são igualmente válidas e 

preocupa-se, principalmente, no modo como a adoção de uma ou outra designação interfere 

na atividade do analista. Ainda, reflete sobre os resultados obtidos na transposição de cada 

uma das perspectivas no âmbito do ensino de línguas. 
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A grosso modo, no que concerne à teoria dos gêneros textuais, o tratamento ao gênero 

se dá no plano “descritivo intermediário, equivalente à estrutura ou forma composicional” 

(ROJO, 2005, p. 186) e no que concerne à teoria dos gêneros discursivos, se dá nos “aspectos 

da materialidade linguística determinados pelos parâmetros da enunciação” (ROJO, 2005, p. 

186). Em outras palavras, na primeira o foco está na descrição do texto e das suas sequências 

típicas, enquanto que na segunda o foco estaria na situação de enunciação e na produção de 

sentidos. Portanto 

[...] aqueles que adotam a perspectiva dos gêneros do discurso partirão 

sempre de uma análise em detalhe dos aspectos sócio-históricos da 

situação enunciativa, privilegiando, sobretudo a vontade enunciativa do 

locutor – isto é, sua finalidade, mas também e principalmente sua 

apreciação valorativa sobre seu(s) interlocutor(es) e tema(s) discursivos – 

e, a partir dessa análise, buscarão as marcas linguísticas (formas do 

texto/enunciado e da língua – composição e estilo) que refletem, no 

enunciado/texto esses aspecto da situação. Isso configura não uma análise 

exaustiva das propriedades do texto e de suas formas de composição 

(gramática) – buscando as invariantes do gênero– , mas uma descrição do 

texto/enunciado pertencente ao gênero ligada sobretudo às maneiras 

(inclusive linguísticas) de configurar a significação. Assim, talvez o 

analista possa chegar a certas regularidades do gênero, mas estas serão 

devidas não às formas fixas da língua, mas às regularidades e 

similaridades das relações sociais numa esfera de comunicação específica. 

(ROJO, 2005, p. 199) 

 

Essa distinção das teorias sobre o gênero se fez importante na nossa pesquisa, pois a 

partir dela conseguimos compreender as abordagens e como os textos têm sido levados para 

a escola.  Nesse sentido, como afirma Rojo (2005, p.207), “os professores têm sido atraídos 

pela descrição da língua e pelo ensino de gramática”. Assim, a presença dos gêneros na 

escola tomou o lugar de mais um objeto de consumo. Entretanto, conforme destaca Britto 

(1999, p. 120) “atrás da figura estereotipada do professor está a escola e todas as relações 

próprias da instituição: a autoridade, o superior, o culto aquele que diz o que e como deve 

ser feito”.  

 

3.5.2 Escrita, gêneros, escola e sociedade 

Pensando na questão dos gêneros na escola, nos salta uma questão prévia defendida 

por Geraldi (2006, p. 40): “toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção política 

- que envolve uma teoria de compreensão e interpretação da realidade – com os mecanismos 

utilizados em sala de aula”. A partir disso, justifica-se esta pesquisa sobre livros didáticos da 

década de 1940 e a nossa preocupação em compreender e discutir o contexto político-

pedagógico da época da produção e da circulação das obras 
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Dessa maneira, o projeto de ensino de língua resulta também de um projeto de 

sociedade. A adoção da teoria de gêneros textuais, dentro do contexto de ensino de línguas, 

tem sido limitante, pois não dá espaço às práticas sociais e se debruça sobre a definição de um 

objeto previamente definido, seriável e unificado (GERALDI, 2015, p. 79). Assim:  

Os gêneros passam a ser ‘entes’ e não processos disponíveis para a 

atividade discursiva que se realiza no interior das esferas de atividades 

humanas. Assim, o estudo bakhtiniano, mantida a referência à linguística 

da enunciação, se prestou a um deslocamento no ensino que vai das 

tentativas de centração na aprendizagem através das práticas, para objetos 

definidos previamente [...] agora se ensina um gênero no qual o aluno 

pode se exercitar [...] voltamos a ter uma mercadoria, um capital escolar 

vendável e consumível. Retornamos ao passado sob o manto do recente, 

do novo, do atual. 

 

Assim, no que se refere ao ensino da produção escrita, o que vale não é produzir um 

texto em determinado gênero sobre um tema pré-estabelecido. Dessa forma, descaracteriza-se 

o aluno enquanto sujeito de suas próprias produções. Assim, parafraseando Geraldi (2006), 

impossibilita-lhe o uso da linguagem e ele acaba reproduzindo somente o que lhe foi dito na 

escola, promovendo assim um simulacro da modalidade escrita.  

Portanto, é importante considerar que sempre se diz algo a alguém a propósito de um 

tema. Só a partir desse pressuposto, seria possível promover práticas de ensino que sejam 

capazes de auxiliar o aluno na sua construção enquanto sujeito ativo e crítico do mundo e, 

principalmente, próprio do seu dizer.  

Dessa forma, o ensino sistemático de produção escrita, na perspectiva discursiva, foge 

do formato de oferta de modelo e de preenchimento do modelo do estudante e aproximar-se 

da máxima (GERALDI, 2017, p.16): “gêneros do discurso não se ensinam; vive-se dentro dos 

gêneros do discurso”.  

No capítulo que segue, articulamos os estudos levantados nos capítulos anteriores ao 

olhar da pesquisadora sobre o objeto de análise. Para fins de organização, optamos por 

agrupar as análises por seções que compreendem a apresentação das obras, a relação com o 

Programa oficial, a concepção de língua presente na seção Preliminares, que trata do aspecto 

teórico sobre língua e gramática, e as atividades de escrita. 
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4  A PRODUÇÃO ESCRITA EM LIVROS DIDÁTICOS DE 

ESPANHOL (DÉCADA DE 1940) 

 

 

Neste capítulo será apresentada a trajetória da reunião e seleção dos livros e suas 

respectivas análises. Optamos por agrupar as análises por seções que compreendem a 

apresentação das obras, a relação com o Programa oficial, as Preliminares (que tratam do 

aspecto teórico sobre língua, gramática) e as atividades de escrita. Na seção que segue, 

tratamos do percurso da pesquisa e da seleção do córpus. 

 

 

4.1 A seleção das obras 

 

No que se refere à seleção das obras, utilizamos como ponto de partida o 

levantamento dos livros didáticos de espanhol publicados no Brasil produzido por Freitas e 

Guimarães (2018, p. 31-33). Essa lista compreende um total de 40 obras. Todas elas 

produzidas no Brasil e publicadas entre os anos de 1920 a 1990 em primeira edição. 

O primeiro recorte se deu com a seleção das obras que foram publicadas no Brasil de 

1943 a 1951, período este que comportava parte da primeira obrigatoriedade do seu ensino, 

determinado pela Lei Orgânica do Ensino Secundário n. 4.244/42 (BRASIL, 1942). O 

segundo recorte se deu na seleção dos livros que apresentavam indicação explícita para 

serem utilizadas no contexto da educação escolar do ensino da língua espanhola. Convém 

ressaltar que já havia livros com outras finalidades, como Método prático de espanhol sem 

mestre (RIGO, 1948). Já o terceiro, foi a partir da seleção das obras que se propunham ao 

ensino da língua espanhola especificamente. Portanto, antologias e livros voltados para o 

ensino da literatura espanhola foram excluídos. 

Assim, nos deparamos com quinze obras para análise. Esse volume era ainda muito 

extenso para darmos conta durante o mestrado. Com isso, seria necessário estabelecer 



56 

 

algum outro critério de seleção desse córpus. Portanto, planejamos fazer um mapeamento 

das obras e selecioná-las de acordo com a nossa demanda. Entretanto, não foi possível o 

acesso a todas essas obras, tendo em vista que não há um banco de dados que as reúna e 

muitas não estão disponíveis em bibliotecas no Rio de Janeiro ou à venda em sebos. 

Conseguimos reunir oito volumes dentre os quinze mencionados e optamos, então, por 

incluir todas elas em nosso trabalho. Abaixo, apresentamos a tabela com a lista de obras que 

compõe o córpus da pesquisa. 

 

Tabela 2 – Lista de obras do córpus 

Título Ano Edição 
Local de 

publicação 
Editora Autor 

Gramática Española. Para os 

alunos do ciclo colegial, 

admissão às faculdades de 

filosofia e demais escolas 

superiores 

1943 1ª São Paulo 

Livraria 

Francisco Alves 

- Paulo de 

Azevedo 

Pozo y Pozo, 

Adolfo 

Gramática Castellana 1944 1ª São Paulo 

Edições e 

Publicações 

Brasil Editora 

Solana, Vicente; 

Morais, Bento 

Bueno de 

El castellano contemporáneo 

(gramática y texto). Para uso 

de los colegios brasileños 

1944 1ª 
Rio de 

Janeiro 
Panamericana Jucá Filho, Candido 

El español del colegio – 

programa de la primera serie 

de los cursos clásico y 

científico 

1944 1ª São Paulo 
Cia Ed. 

Nacional 

Chacel, Beatriz 

Magalhães de 

Gramatica castellana para 

uso nos cursos dos colégios 

brasileiros 

1944 1ª 
Porto 

Alegre 
A Nação 

Lagomarsino, Raul 

G. 

La Lengua Española - para o 

2º Ciclo 
1944 n/d São Carlos 

Ed. Didática 

Brasileira S.A. 

Ferraz, João de 

Sousa; Figueira, 

Gastón 

Manual de espanhol: 

gramática, história literária, 

antologia (curso completo 

para os exames de licença) 

1945 1ª São Paulo 
Companhia 

Editora Nacional 
Becker, Idel 

Español Básico - para os 

cursos clássico e científico 
1946 1ª São Paulo Ed. do Brasil 

Calleja Alvarez, 

José Ramón 

Fonte: Adaptação de Freitas e Guimarães (2018) 
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No projeto inicial, a observação se daria a partir das atividades de produção escrita 

presente nessas obras. No entanto, ao nos depararmos com a materialidade do córpus, 

outros elementos paratextuais presentes se constituíram objetos de análise. A entrada deles 

nos serviu para a ampliação do olhar da pesquisadora sobre as obras, pois eles revelaram-se 

ricas fontes sobre as concepções de língua e de ensino da escrita adotadas. Por esse motivo, 

além das atividades de produção escrita, os textos preliminares – capas, prefácios, 

dedicatórias, notas do autor, índice – foram considerados. 

Além disso, dos oito livros analisados, somente um apresenta atividades específicas 

para o trabalho de produção de textos. Nesse sentido, os elementos paratextuais nos servem 

também para confrontar esses apagamentos nas obras. 

Assim, como forma de organização, dedicamos a seção a seguir para a apresentação 

das obras selecionadas. 

 

 

4.2  A apresentação das coleções 

 

Esta seção busca descrever detalhadamente os livros analisados. Para isso, 

utilizamos suas capas, contracapas, prólogos, prefácios, dentre outros elementos. 

 

4.2.1 Gramática Española. Para os alunos do ciclo colegial, admissão às faculdades de 

filosofia e demais escolas superiores 

Esta obra é de autoria de Adolfo Pozo y Pozo, apresenta 258 páginas e sua primeira 

edição foi publicada pela Livraria Francisco Alves - Paulo de Azevedo & Cia Ltda., em São 

Paulo, em 1943. 

Na capa, há a indicação explícita para os alunos do ciclo colegial, ou seja, a obra foi 

produzida para o contexto da educação escolar do ensino da língua espanhola, como se pode 

ver a seguir: 
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Gramática Española – Capa 

 

 

A obra integra uma coleção de livros didáticos – FTD – da qual fazem parte livros 

de Francês, Inglês, Latim, Filosofia e Geografia. Essa informação está no interior do próprio 

livro, na primeira folha de rosto, como é possível visualizar abaixo. 
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Gramática Española – Primeira folha de rosto 

 

 

Ainda na capa, três palavras nos chamam a atenção. São elas “Deus - Pátria – 

Família”. Elas estão localizadas entre a indicação da coleção e o título da obra. Na segunda 

folha de rosto elas aparecem novamente e com um tamanho maior, recebendo mais 

destaque. 
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Gramática Española – Segunda folha de rosto 

 

 

Esse trio de palavras remete ao Manifesto à Nação Brasileira, publicado por uma 

organização de caráter fascista criada por Plínio Salgado em 1932, a Ação Integralista 

Brasileira – AIB – e defendia o ultranacionalismo e o anticomunismo. O lema da 

organização era exatamente esse: “Deus, Pátria e Família”. 

Essa organização deu apoio a Vargas e ao seu de golpe de Estado em 1937. Afinal, a 

divulgação da farsa do plano Cohen foi chefiada por um dirigente integralista e utilizada 

como pretexto por Vargas na tomada do golpe (FAUSTO, 2001). Assim, “a educação 

esteve impregnada de uma mistura de valores hierárquicos, do conservadorismo nascido da 

influência católica, sem tomar a forma de uma doutrinação fascista” (FAUSTO, 2001, p. 

189). 

O livro possui quatro partes, que agrupam 23 capítulos, todos sobre temas 

gramaticais, e um apêndice sobre verso. 
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4.2.2 Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) 

Esta obra é de autoria de Vicente Solana e Bento Bueno de Morais. Apresenta 203 

páginas e sua primeira edição foi publicada pela Edições e Publicações Brasil Editora, em 

São Paulo, em 1944. Possui prólogo, reprodução do Programa de espanhol, duas unidades 

(divididas em  34 lições) e um capítulo sobre noções da história literária. 

 

Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) – 

Capa 

 

 

Na capa não há indicação explícita sobre sua destinação. No entanto, se diz “de 

acordo com o Programa Oficial Cursos Clássico e Científico”. Na folha de rosto, reforça-

se o acordo com o documento oficial e indica-se o número da portaria que instituiu o ensino 

de espanhol. Assim, podemos inferir que seu uso seja destinado para o contexto da 

educação escolar do ensino da língua espanhola. 
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Na contracapa, observamos que um dos autores, Bento Bueno de Morais, é também 

autor de outras obras didáticas de língua portuguesa e está designado “professor”. 

 

Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) – 

Contracapa 

 

 

Ao nos depararmos com a lista de obras dessa coleção a questão dos autores e suas 

designações sobressai: a grande maioria deles é professor. Sobre isso, Guimarães (2018, p. 

32) relata que era uma prática comum à época, sendo os professores os responsáveis pela 

preparação do seu material didático: “No Brasil, início do século XX, como não havia uma 

demanda e pressão para a universalização da educação, os professores detinham o domínio 

sobre o trabalho didático, produzindo seu próprio material”. 
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No prólogo, redigido em espanhol, ao iniciar com “Habiendo el Gobierno Brasileño 

decretado la enseñanza obligatoria de la lengua española em los colégios oficiales y 

oficializados del Brasil”, podemos perceber que a motivação para produção da obra se deu 

em torno do decreto do governo que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de espanhol 

nas escolas brasileiras, a Lei Orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 1942). Ainda, 

indica que a obra está baseada na exposição didática realizada em outra coleção que tratava 

da língua materna, produzida por um dos autores (“[...] resolvemos escribir una Gramática 

Castellana de acuerdo con la exposición didáctica de ‘A NOSSA LÍNGUA’ [...]”). 

 

Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) – 

Prólogo 

 

 

Ainda no prólogo, os autores assumem que a sua gramática se distancia da 

“divergencia doctrinaria” dos gramáticos e se aproxima das exigências do programa oficial. 

Entendemos, então, que o objetivo que eles dizem assumir não seria o de impor regras de 

maneira sistemática e sim de “presentar los princípios indispensables para hablar y 
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escribir bien el castellano”, objetivo essencial do ensino das línguas vivas nos programas 

oficiais. 

No último parágrafo do prólogo, os autores se dizem comprometidos em seguir 

melhorando e atualizando a obra ao longo dos anos e afirmam que o valor da sua gramática 

está no sincero desejo de possuir a glória de servir o Brasil.  

 

4.2.3   El castellano contemporáneo (gramática y textos).  

Esta obra é de autoria de Cândido Jucá Filho, apresenta 204 páginas e sua primeira 

edição foi publicada em 1944 pela Editora Panamericana S/A, no Rio de Janeiro. 

El castellano contemporâneo – Capa 

 

 

Na capa há a indicação que pertence a uma série de livros destinados ao curso 

colegial, ou seja, podemos inferir que seu uso estava destinado para a educação escolar do 

ensino da língua espanhola. Já na folha de rosto, a indicação torna-se explícita com “para 

uso de los colégios brasileños”. Ainda na folha de rosto, pela primeira vez nos livros 

analisados vemos uma descrição precisa a respeito da atuação do autor. 
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El castellano contemporâneo – Folha de rosto 

 

 

Indica-se que o autor é professor de Português e de Latim no Instituto de Educação, 

instituição de prestígio no Rio de Janeiro, então capital da república, fundada em 1932 por 

Anísio Teixeira para formar professores primários. Segundo Lopes (2008, p. 9) o Instituto 

de Educação se constituiu como “centro irradiador de uma nova ordem, uma nova cultura 

pedagógica que se expandiria para o restante do país”. Portanto, apresentar-se como docente 

da instituição conferia ao livro uma importância significativa. 

Além disso, na contracapa apontam-se outras publicações do autor que vão além de 

obras didáticas, pois são livros acadêmicos da área de educação e de linguagens. 
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El castellano contemporâneo – Contracapa 

 

 

 Entendemos a presença dessa lista também como um mecanismo de atribuir 

autoridade à obra mediante a qualificação do seu autor. Cabe mencionar que esse tipo de 

apresentação na contracapa ocorre na atualidade e é obrigatória em coleções didáticas que 

se inscrevem no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. 

3.5. Na Folha de Rosto: a. Título da coleção e título do livro, se houver; b. 

A identificação do ano ou ciclo ou número correspondente; c. Nome do 

autor(es) e pseudônimo(s), do organizador ou do editor responsável; d. 

Dados sobre a formação e experiência profissional do(s) autor(es); e. 

Componente curricular; 27 f. Nome do Editor (razão social e/ou nome 

fantasia e/ou marca/selo); g. Número da edição, inclusive quando for a 

primeira, local e ano de publicação; h. A expressão “Manual do 

Professor”, conforme o caso; i. A expressão “Projetos Integradores”, 

conforme o caso. 

(FNDE, 2019, p. 26, grifos nossos) 
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 Como é possível perceber, o último edital publicado do PNLD prevê um item de 

obrigatoriedade da apresentação dos dados sobre a formação e a experiência profissional 

dos autores.  

4.2.4  El español del colegio – programa de la primera serie de los cursos clásico y científico 

Esta obra é de autoria de Beatriz Magalhães de Chacel, apresenta 267 páginas e sua 

primeira edição foi publicada pela Companhia Editora Nacional
4
, em São Paulo, em 1944. 

Dos livros analisados, é o único de autoria de uma mulher.   

O próprio título da obra, El español del colégio, já nos remete ao contexto para o 

qual foi produzido: o colégio. Além disso, logo abaixo dele há a indicação do Programa dos 

Cursos Clássico e Científico, como se pode ver a seguir: 

 

                                                 
4 Segundo Guimarães (2018, p.191), essa editora foi “uma das mais importantes [...] especialmente pelo fato de 

que a mesma foi responsável pela edição, tradução (das mais diversas línguas, com atenção especial para os 

LDE’s de alemão e espanhol) e publicação de diversos livros que foram extremamente importantes para a 

construção da sociedade brasileira (TOLEDO, 2010)”. 
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El español del colegio – Capa 

 

 

Na primeira página da obra, há uma reprodução fiel do documento do Programa de 

Espanhol (BRASIL, 1943). 

Possui três partes, dividas em 64 capítulos. Eles compreendem aspectos gramaticais, 

trechos sobre vida e paisagem dos países de fala espanhola e noções de história literária. 

 

4.2.5 Gramática castellana para uso nos cursos dos colégios brasileiros (LAGOMARSINO, 

1949) 

Esta obra é de autoria de Raul Lagomarsino, apresenta 224 páginas e sua primeira 

edição foi publicada por Edições A Nação, em 1944, em Porto Alegre. No entanto, a edição 

a que tivemos acesso foi a segunda, publicada em 1949. 
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Na capa, o subtítulo “Para uso nos colégios brasileiros” indica a sua destinação. 

Ainda, logo abaixo no nome do autor, indica-se a sua atuação profissional de professor no 

Colégio Anchieta
5
. 

 

Gramática Castellana (LAGOMARSINO, 1949)– 

Capa 

 

 

O prefácio, redigido em português, foi escrito por Luiz Gonzaga Jaeger, um padre 

autor de uma extensa biografia sobre o histórico das colônias jesuítas no Brasil. 

 

                                                 

5 O Colégio Anchieta é de origem católica e foi fundado por um padre em 1890, pouco tempo após a 

Proclamação da República. Está localizado no Rio Grande do Sul e era conhecido por “Colégio dos Padres”. 
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Gramática Castellana (LAGOMARSINO, 1949) – 

Prefácio, p. 3 

 

 

Gramática Castellana (LAGOMARSINO, 1949) – 

Prefácio, p. 4 

 

 

No que se refere ao prefácio, destacamos a afirmação de que há uma “rigorosa 

obediência” ao programa oficial. O documento referido é de caráter prescritivo tal como 

uma lista exaustiva de conteúdos a serem seguidos. Essas características estão relacionadas 

ao contexto autoritário e controlador da época. 
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 Ainda, espera-se que a obra contribua para “compreendermos e amarmos sempre 

mais nossos vizinhos de ‘habla castellana’ desta nossa América Latina”. Essa passagem 

dialoga com o que se promulgou na exposição de motivos da Lei Orgânica do Ensino 

Secundário sobre a entrada do ensino de espanhol no currículo das escolas brasileiras. Nela, 

o espanhol serviria para promover maior vinculação com as “nações irmãs do continente”. 

(BRASIL, 1942). 

No entanto, conforme já mencionado nesta dissertação, a escolha do espanhol parece 

estar determinada em relação ao contexto da guerra que ocorria naquele momento. O 

alemão, enquanto língua nacional do inimigo, não poderia mais fazer parte da grade 

curricular. Como substituição a ele, vem o espanhol, língua de cultura europeia, com 

literatura consagrada e de peso, que não configurava ameaça para o governo durante o 

Estado Novo (PICANÇO. 2003). 

Avançando no livro, temos uma dedicatória à mocidade brasileira, assinada pelo 

autor. 
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Gramática Castellana (LAGOMARSINO, 1949) – 

Dedicatória à mocidade brasileira, p. 5 

 

 

No segundo parágrafo, o autor menciona “um mundo convulsionado” e “tragédia”. 

Essas remissões são em relação à Segunda Guerra Mundial que ocorria naquele momento. 

Aponta a América do Sul como um “Continente da Paz”. Nesse sentido, podemos inferir 

que a dedicatória defende as relações do Brasil com América em oposição às relações com 

o inimigo, os alemães. 

Essas relações são firmadas por meio de decisões político-linguísticas, ou seja, por 

meio da saída da língua alemã e da entrada da língua espanhola na educação brasileira. No 

entanto, aparecem simuladas no “amor e a união fraternal que deve unir como irmãos todos 

os membros desta grande família das nações sul-americanas”. 

Em seguida, há um texto, também do autor, direcionado aos professores. Nele, é 

defendido que o critério adotado na produção do livro foi de estudar a língua espanhola “tal 

como ela é”, ou seja, redigida em espanhol. 
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Gramática Castellana (LAGOMARSINO, 1949) – 

Aos Srs. Professores, p. 6 

 

 

No segundo parágrafo, o autor menciona que inseriu o Programa de Espanhol 

(BRASIL, 1943) nas primeiras páginas e designa ao professor a função de extrair da sua 

obra o que julgar “adequado para satisfazer o dito programa”. Conforme afirmam Freitas e 

Saldanha (2013, p. 16): 

No trecho, manifesta-se, ao mesmo tempo, a prescrição e a autonomia 

docente. Por um lado, reconhece-se a obrigatoriedade de aplicação do 

programa oficial de espanhol; por outro, marca-se a autonomia docente 

com relação ao próprio livro didático, que se apresenta não como 

impositor de tarefas, mas como um material que pode ser utilizado pelo 

professor da forma que ele desejar. Dessa forma, a figura do docente que 

se constrói no texto é a de alguém que conhece seu métier e que sabe 

escolher o que é melhor para a realização da sua tarefa, conforme ressalta 

em “... e confio ao bom critério e prática didática dos Srs. Professores...”. 

 

No entanto, como afirma Fausto (2001), a perspectiva adotada em relação ao 

conteúdo e as práticas são ditadas por parte do Estado e de cima pra baixo, sem haver 

participação da sociedade.  
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O livro possui prefácio, nota aos professores, dedicatória à mocidade brasileira. 

Além disso, possui um capítulo de noções preliminares e divide-se em quatro partes: 

prosódia, analogia, sintaxe e ortografia, além de apêndice de vocabulário.  

 

4.2.6 La Lengua Española – para o 2º Ciclo 

Esta obra é de autoria de João de Souza Ferraz e de Gastón Figueira, apresenta 166 

páginas e sua primeira edição foi publicada pela Editora Didática Brasileira S.A., em 1944, 

em São Carlos. 

Na capa, há a indicação de que o livro pertence a uma coleção de livros colegiais. 

Além disso, logo após o título vemos a indicação para o 2º Ciclo, que é um dos segmentos 

que compõem o ensino secundário proposto na Reforma Capanema.   

 

La Lengua Española – Capa 
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Na folha de rosto, afirma-se que a produção/organização da obra se deu 

especialmente para o uso dos estudantes do Brasil. Além disso, abaixo dos nomes dos 

autores, há indicação de Brasil e Uruguai, indicando então suas nacionalidades. A presença 

de um falante de castelhano como primeira língua é um mecanismo para dar autoridade à 

obra. 

 

La Lengua Española – Folha de rosto 

 

 

Logo após a folha de rosto, há dois textos preliminares, cada um deles assinado por 

um dos autores. O primeiro é assinado pelo autor brasileiro, João de Souza Ferraz e está 

escrito em português. 
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La Lengua Española – Duas Palavras, p. 5 

 

 

Logo no primeiro parágrafo, afirma-se que o ponto de vista do estudante brasileiro 

foi privilegiado, haja vista que é diferente do estudante dos outros países. No decorrer do 

texto, o autor diz que os conhecimentos dos estudantes adquiridos na língua materna serão 

utilizados no aprendizado da língua espanhola. Nesse sentido, ele justifica as “lições 

pequeninas” da obra dada a facilidade que teriam os estudantes brasileiros. Sobre essa 

“facilidade”, Celada (2002, p.31) aponta 

Durante muito tempo ela [língua espanhola] ocupou um lugar de uma 

língua que, por ser “muito próxima” do português, era fácil, sendo seu 

estudo não necessário. Nesse sentido, o imaginário através do qual o 

brasileiro se relacionou com essa língua pode ser representado por meio da 

seguinte sequência: “espanhol – língua parecida – língua fácil”. 
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A semelhança entre a língua espanhola e a língua portuguesa é enfatizada em todo o 

texto, a ponto de afirmar que o fato da obra toda ser redigida em espanhol não trará nenhum 

embaraço. Dessa forma, se constrói/reforça o mito do espanhol enquanto uma língua fácil.  

O livro possui dois textos preliminares e 27 lições destinadas para o ensino da 

gramática. No geral, as lições apresentam um texto inicial, mas sem indicação de atividades.  

 

4.2.7 Manual de espanhol: gramática, história literária, antologia  

Esta obra é de autoria de Idel Becker, apresenta 389 páginas e sua primeira edição 

foi publicada pela Companhia Editora Nacional, em 1945, em São Paulo. Possui prólogo e 

prefácio. Divide-se em três grande blocos: Gramática (lexicologia e sintaxe), História 

Literária (literatura espanhola e literatura hispano-americana) e Antologia (Espanha, 

geração de contemporâneos e Hispano-américa). 

 



78 

 

Manual de espanhol - Capa 

 

 

Na capa, pelo título, não há indicação que o livro se destina ao uso nas escolas. No 

entanto, na folha de rosto está a indicação de que está destinado aos alunos que irão prestar 

os exames de licença. 
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Manual de espanhol – Folha de rosto 

 

 

Além disso, na folha de rosto também há abaixo do nome do autor a indicação de 

sua atuação enquanto professor de espanhol nos Colégios Rio Branco e Estadual e ex-

professor no Colégio Oswaldo Cruz.  

Ainda na folha de rosto, vemos abaixo do título a menção à gramática, história 

literária e antologia. Essa menção tem relação com os conteúdos prescritos no programa de 

espanhol que o autor parece ter privilegiado. 

Mais à frente, temos o prólogo assinado por Roberto F. Giusti, membro da 

Academia Argentina de Letras, que é a o mesmo que compõe a 1º edição do compêndio de 

Literatura Espanhola e Hispano-Americana, obra também de autoria de Idel Becker (1943).  

 



80 

 

Manual de espanhol – Prólogo, p. 7 
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Manual de espanhol – Prólogo, p. 8 

 

 

Manual de espanhol – Prólogo, p. 9 
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No prólogo, reforça-se a proximidade das línguas portuguesa e espanhola (“Dos 

lenguas, el português y el español, hermanadas por sus orígenes, su contacto geográfico y 

la permanente compenetración léxica y literária”).  Além disso, há um esforço por elevar a 

qualidade de Idel Becker enquanto produtor de estudos sobre o espanhol (“Pocos 

estudiosos mejor preparados para la generosa tarea. Si el ama brasileña y la argentina son 

diferentes, de él podremos decir que es un hombre de dos almas”). Sobre essa questão 

“hombre de dos almas” podemos inferir que se deve a “uma afinidade com a língua 

espanhola uma vez que nasceu na argentina e viveu após seu nascimento no Brasil em 

cidade fronteiriça com o país de seu nascimento” (GUIMARÃES, 2018, p. 40). Essa 

inferência se comprova no decorrer do texto (“Nacido en la Argentina, criado durantes 

infância en el Brasil”). 

Ainda no prólogo, afirma-se que o livro foi escrito com um critério educativo “pues 

no mira, no solo a historiar mediante ejemplos forzosamente fragmentários, el 

desenvolvimiento histórico de las literaturas de lengua española, sino a ilustrar al alumno 

sobre el paisaje, las empresas, los sentimentos e ideales de la naciones que dieron vida a 

aquéllas”. No entanto, os critérios apontados são exatamente os mesmos indicados no 

programa oficial de espanhol “Farse-á trechos fáceis que tenham por assunto principal a 

paisagem e a vida na Espanha e nos países americanos de língua espanhola” (BRASIL, 

1943). 

Além disso, em todo o decorrer do prólogo, utiliza-se de palavras que exaltam o 

valor da obra e de seu autor (“brillante” “inteligente”). Sendo o escritor do prólogo um 

membro da Academia de Letras da Argentina, parece funcionar como um mecanismo de 

autoridade e de aprovação. 

 

4.2.8 Español Básico - para os cursos clássico e científico 

Esta obra é de autoria de José Ramon Calleja Alvarez, apresenta 190 páginas e sua 

primeira edição foi publicada pela Editora do Brasil, em 1946, em São Paulo. No entanto, a 

edição a que tivemos acesso foi a quinta, publicada em 1949. 
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Español Básico – Capa 

 

 

Na capa, há a indicação de que o livro pertence à Coleção Didática do Brasil – série 

colegial e sua produção está direcionada aos cursos Clássico e Científico, ou seja, para o 

ensino-aprendizado da língua espanhola no contexto escolar. 
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Español Básico – Folha de rosto 

 

 

Na folha de rosto, percebemos a presença de um carimbo de autorização de 

circulação expedido pelo Ministério da Educação e Saúde. A presença desse elemento 

demonstra que a fiscalização promovida pelo Decreto-Lei nº 1006 (BRASIL, 1938) foi 

exercida de maneira efetiva no caso dessa obra. Dessa forma, nos faz refletir que havia, de 

fato, controle por parte da CNLD naquela época, mesmo que não fosse para todos os livros. 

No entanto, segundo Guimarães (2018), em 1948 houve apelações ao Ministério da 

Educação e Saúde que, então, promoveu a promulgação de uma nova portaria para 

suspender a Portaria nº 363, de 31 de julho de 1947, que divulgava a lista de livros 

aprovados para circulação e adoção nas escolas brasileiras. A partir da suspensão, coube às 

escolas a escolha da adoção dos livros didáticos, independente da lista de aprovados 

divulgadas pela CNLD. Guimarães (2018, p. 132) menciona que 
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A criação da Comissão Nacional do Livro Didático em 1938 foi um 

esforço do governo de Vargas com o objetivo de controlar a produção e 

distribuição de livros didáticos utilizados no ensino secundário. Porém, as 

dificuldades de implantação da comissão e, após instalada, a incapacidade 

de atendimento da grande demanda de pedidos de autorização para os LD 

tornaram os trabalhos da comissão inócuos. Até o final da década de 1950, 

apesar dos trabalhos da CNLD, não foi possível impedir que livros 

didáticos sem autorização da comissão fossem adotados nos diversos 

colégios brasileiros. 

 

De fato, a circulação de livros reprovados ou que não passaram pelo processo de 

avaliação parece ter ocorrido livremente. Dos livros de espanhol publicados no Brasil que 

analisamos nesta dissertação, somente Español Básico apresenta o carimbo de autorização. 

No que se refere à organização, Español Básico é dividido em quarenta e cinco 

lições, uma seção de leitura recreativa e outra de vocabulário, conforme pode ser observado 

no índice. 

Español Básico – Índice, p. 7 
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Español Básico – Índice, p. 8 
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Español Básico – Índice, p. 9 

 

 

O índice é bem detalhado e a partir dele é possível ter um panorama dos conteúdos 

trabalhados na obra. Ele aparenta estar em conformidade com o que se prescreve nos 

programa oficial, desde os conteúdos privilegiados, até a sua organização interna.  

Como se pode observar (Por exemplo: 29º Lección: “Don Quijote. Gramática: 

verbos irregulares, tener – andar – caber – caer – dar. Composición”), trata-se da única 

obra analisada que efetivamente apresenta propostas de produção escrita, ainda que, das 

quarenta e cinco lições, tais atividades iniciam-se a partir da vigésima primeira. A partir 

disso, aparentemente seguem um padrão de ocorrência a cada duas lições.  
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4.3 O Programa oficial 

 

Esta seção busca relacionar as obras analisadas ao Programa de Espanhol (BRASIL, 

1943). Para tal, observamos se houve a reprodução do documento, menção a ele e se, de fato, 

houve o seu cumprimento. Nesse sentido, o índice se demonstrou um aliado na análise desses 

fatos. Além disso, ao final da seção, apresentamos uma tabela que demonstra a similaridade 

dos conteúdos que compõem as obras aos conteúdos que compõe o Programa de espanhol. 

Dos oito livros analisados, a metade – Gramatica Castellana (SOLANA; MORAIS, 

1944); El castellano contemporáneo (JUCÁ FILHO, 1944); El español del colégio 

(CHACEL, 1944); Español Básico (ALVAREZ, 1949) – reproduz integralmente o documento 

oficial no interior da obra. A outra metade – Gramática Española (POZO Y POZO, 1943); 

Gramática Castellana (LAGOMARSINO, 1949); La lengua española (FERRAZ; 

FIGUEIRA, 1944); Manual de espanhol (BECKER, 1945) – apesar de não reproduzir, 

menciona o Programa em vários momentos, seja no prólogo, prefácio ou nota do autor, 

conforme é mencionado na seção anterior. 

As menções e a reprodução desse tipo de documento no interior da obra demonstram 

a preocupação, ou necessidade, em seguir a regulamentação imposta na época. 

Veja-se um exemplo a seguir: 
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Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) – 

Programa de Espanhol dos Cursos Clássico e 

Científico, p. 7 
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Gramática Castellana – Programa de Espanhol dos 

Cursos Clássico e Científico, p. 8 

 

 

 

No livro El castellano contemporáneo, ao lado de cada item prescrito no Programa, 

acrescentou-se a indicação da lição da obra em que desenvolve aquele conteúdo. Dassie 

(2011) defende que essa forma de apresentação funciona como um mecanismo de 

autoafirmação do uso das normas oficiais. 
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El castellano contemporáneo – Programa de 

Espanhol 

 

 

O Programa de Espanhol (BRASIL, 1943) está dividido em quatro partes: (I) leitura; 

(II) gramática; (III) noções de história literária; (IV) outros exercícios. Na parte IV 

exercícios de redação e de composição são previstos. No entanto, na reprodução do 

programa na obra El castellano contemporáneo, somente as unidades referentes a pontos 

gramaticais foram contempladas (artigos, substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, 

flexões de número, de gênero e de grau, verbos, vozes, etc).  Questões relativas à leitura, 

noções de história literária e produção escrita não aparecem. Ainda que o ensino da 

produção escrita não componha a obra, pode-se afirmar que o livro se sustenta nos saberes 

que o Estado e suas respectivas legislações acreditam ser legítimos para o ensino. No 

Programa de Espanhol, apesar de prever o exercício da composição, o foco é dado aos 

aspectos gramaticais, de forma isolada e fixa. 

Nesse sentido, a ausência de atividades que promovam produção de textos é um 

reflexo do que se defende por língua enquanto um produto individual do sujeito e que toda e 

qualquer produção repousa sobre o domínio do sistema de códigos linguísticos.  
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No livro Español Básico, a reprodução é do Programa de espanhol dos cursos 

clássico e científico, de 13 de novembro de 1945, no qual constam “instruções 

metodológicas para a execução do programa de espanhol”. 

 

Español Básico – Instruções metodológicas para 

execução do programa de espanhol, p. 10 
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Español Básico – Instruções metodológicas para 

execução do programa de espanhol, p. 11 

 

 

Como já mencionado nesta dissertação, as instruções metodológicas reforçam o 

caráter prescritivo do próprio programa de espanhol. Nesse sentido, a apresentação do 

documento no interior da obra, de certa forma, demonstra a preocupação em seguir a 

regulamentação imposta na época. 

Ainda sobre o documento das instruções (BRASIL, 1945), nele está presente a 

obrigatoriedade da modalidade escrita em “proporcionar ao estudante a aquisição efetiva da 

língua espanhola, de maneira que éle possa ler e exprimir-se nela de modo correto, 

oralmente ou por escrito”, primeiro item das finalidades do espanhol no curso colegial. 

Dessa forma, é de se esperar que haja um trabalho mais efetivo nesse livro em relação à 

produção de textos se comparado aos trabalhos realizados nas obras anteriormente 

analisadas, haja vista que foram publicadas em data anterior a esse documento. 
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Em seguida, na página 12, há uma “advertencia preliminar” na qual se aponta o 

compromisso da obra em cumprir com o “espíritu verdadero del programa oficial” e 

demonstra que seu objetivo é “cooperar com el noble objetivo del Gobierno del Brasil”. 

 

Español Básico – Advertencia preliminar, p. 12 

 

 

A esse espírito verdadeiro e ao nobre objetivo do governo brasileiro, podemos 

fazer remissão ao que é propagado na Lei Orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 1942), 

no programa oficial (BRASIL, 1943) e no documento das instruções metodológicas 

(BRASIL, 1945), cujo cunho ideológico está calcado no nacionalismo e no patriotismo. 

Pode-se afirmar que havia, mais uma vez, uma força governamental muito grande 

em relação aos currículos, “técnicas” e metodologias que deveriam ser adotadas. Por 

consequência, os livros didáticos deveriam, então, estar em concordância com essas 
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legislações. Dessa forma, os conteúdos abordados e a forma como se apresentam estariam 

diretamente influenciados e subordinados a elas. 

No que se refere ao ensino da produção escrita na “advertencia preliminar”, é 

ressaltada a importância de trabalhos de composição em espanhol para que os alunos 

possam terminar o curso falando e escrevendo na língua. Nesse sentido, diferente do que 

vimos nas seções anteriores, a obra parece prever um trabalho específico de composição 

como necessário para efetivação dessa competência.  

Uma questão geral em relação às obras é que ao olharmos para os seus índices, 

percebemos as suas semelhanças com Programa de Espanhol dos cursos Clássico e 

Científico (BRASIL, 1943), reproduzido nesta dissertação na página 39. 
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Gramática Española – Índice, p. 256 
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Gramática Española – Índice, p. 257 
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Gramática Española – Índice, p. 258 

 

 

Os itens que compõem o livro são os mesmos prescritos no item II (gramática) do 

programa oficial, inclusive na ordem em que aparecem. Sugere-se no programa que se 

inicie as unidades pelo estudo dos artigos, substantivos, adjetivos e pronomes. E como é 

possível perceber acima, é exatamente assim que se organiza o livro. Dessa forma, o livro 

didático se reduz a um dispositivo que traduz o currículo oficial.  
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Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 

1944) – Índice, p. 201 
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Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) 

– Índice, p. 202 
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Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 

1944)  – Índice, p. 203 

 

 

Percebe-se que até a divisão por unidades prescrita no programa se repete na obra. 

Nesse sentido, o livro atende às determinações do Estado acerca dos conteúdos a serem 

ensinados. 

Na obra El español del colegio, observamos algumas particularidades. No início das 

lições, apresentam-se trechos de textos para depois trabalhar alguma questão gramatical. 

Esses textos abordam a vida e a paisagem da Espanha ou de países americanos de fala 

hispânica. Além disso, há uma parte destinada a noções de literatura. Essa distribuição pode 

ser visualizada a partir do índice (por exemplo: “V España. Modesto Lafuente. Gramática: 

el artículo). 
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El español del colegio – Índice, p. 7 

 

 

Manual de espanhol: gramática, história literária, antologia (curso completo 

para os exames de licença) não reproduz o programa de espanhol. No entanto, no 

Prefácio do autor há várias menções ao documento oficial. 
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Manual de espanhol – Prefácio do autor, p. 11 
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Manual de espanhol – Prefácio do autor, p. 12 

 

 

São elas: “Quisemos, em suma – seguindo as diretrizes do Programa de Espanhol – 

fazer gramática viva, prática, adequada realmente a estudantes brasileiros”; “A história 

Literária e a Antologia Hispano-Americana que contemplam o programa da matéria, foram 

deixadas em lugar aparte”; e “Seguiu-se a orientação geral do programa oficial”. Nesse 

sentido, os prescritos do programa oficial parecem inspirar a obra.  

No índice, a seguir, é possível observar o panorama da obra e dos conteúdos 

privilegiados. 
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Manual de espanhol – Índice, p.385 

 

 



106 

 

Manual de espanhol – Índice, p.386 

 

 



107 

 

Manual de espanhol – Índice, p.387 
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Manual de espanhol – Índice, p.388 

 

 

Manual de espanhol – Índice, p.389 
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É possível perceber que, de fato, os aspectos gramaticais (artigo, substantivo, 

pronome, verbo etc) e literários (principais escritores e obras do mundo espanhol e hispano-

americano) presentes no programa foram contemplados. Além disso, muitas outras questões 

gramaticais foram acrescidas tais como advérbio, conjunção e preposição.  

No entanto, no que diz respeito às atividades de produção escrita, não encontramos 

nada referente à composição/redação de textos escritos. Na verdade, no interior de todo o 

livro, não há solicitações de exercícios de nenhuma natureza. O foco está na exposição dos 

conteúdos gramaticais e dos textos literários. 

 El español del colegio não só reproduz o programa de espanhol, como também 

possui em sua organização uma semelhança a esse documento. 

 

El español del colegio – Índice, p. 7 
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El español del colegio – Índice, p. 8 
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El español del colegio – Índice, p. 9 
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El español del colegio – Índice, p. 10 

 

 

El español del colegio – Índice, p. 11 
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Se compararmos o índice ao Programa de Espanhol, vemos que é o espelho do 

currículo prescrito. A progressão dos elementos gramaticais segue exatamente o padrão 

previamente estabelecido. Entretanto, a parte que diz respeito aos exercícios de redação e de 

composição não é reproduzida nas atividades do livro. Os capítulos que compõem a obra 

são destinados apenas a questões gramaticais e de literatura. 

Dessa forma, podemos inferir duas questões: ou a produção de textos não é relevante 

no contexto escolar ou não carece de ensino específico e se reduziria ao ensino 

sistematizado das categorias gramaticais. Tendo em vista que o Programa de Espanhol 

preconiza o ensino da redação e da composição, mas tem como foco a gramática e a leitura 

de textos literários de autores renomados, ousamos afirmar que se defende, então, o 

aprendizado da expressão escrita por meio da exposição do aluno a textos eruditos 

detentores da boa linguagem e do estudo sistemático das unidades mínimas da língua.  

Para melhor visualização das afirmações referentes às obras e sua filiação ao 

programa oficial, elaboramos uma tabela de comparação dos conteúdos do programa aos 

conteúdos dos livros analisados. 
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Tabela 3 – Comparativo dos conteúdos do programa e das obras analisadas 

Programa de 

espanhol 

(conteúdos) 

Gramática 

Española 

Gramática 

Castellana 

(SOLANA; 

MORAIS, 

1944) 

 

El castellano 

contemporáneo 

El español 

del colegio 

Gramatica 

Castellana 

(LAGOMARSINO, 

1949)  

La Lengua 

Española 

Español 

Básico 

Manual de 

espanhol 

Leitura   X X   X  

Artigos X X X X X X X X 

Substantivos X X X X X X X X 

Adjetivos X X X X X X  X 

Pronomes X X X X X X X X 

Numerais   X   X X  

Flexões de 

número, gênero e 

grau 

X X X X X X X X 

Verbos, pessoas, 

números, tempos 

e modos 

X X X X X X X X 

Vozes   X      

Verbos auxiliares 

haver e ser 
X X X X X X  X 

Noções de história 

literária 
 X X X   X X 

Composição/ 

Redação 
      X  
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Portanto, é possível afirmar que a filiação das obras em relação ao programa oficial 

se dá de forma mais efetiva no que concerne aos aspectos gramaticais, embora somente El 

castellano contemporáneo cumpra todos os itens dessa parte. Noções de história literária é 

a segundo item com maior incidência. Em contrapartida, exercícios de composição e de 

redação são deixados de lado, pois em oito obras analisadas, somente uma delas comporta 

esse tipo de atividade. Essa ausência das atividades de produção de textos será reiterada na 

seção que segue. Nela, analisamos os capítulos teóricos sobre a concepção de língua 

contidos em parte das obras. A visão de língua enquanto produto lógico e individual do 

falante explica a ausência percebida nesta seção.  

 

 

4.4 A concepção de língua  

 

Esta seção se destina a análise da concepção de língua encontrada nas obras.  Ela é 

encontrada em capítulos/lições designados “Preliminares”
1
, nos quais há uma série de 

conceitos sobre língua, fala, escrita e gramática. Elas estão presentes em  quatro dos oito 

livros analisados. São eles: Gramática española, Gramática castellana (SOLANA; 

MORAIS, 1944), Gramática castellana (LAGORMARSINO, 1949) e La lengua española.  

Vejamos como exemplo o livro Gramática Española, no qual esse capítulo aborda 

dezenove pontos: 

 

                                                 
1
 Sobre a presença de um capítulo específico para questões teóricas e conceituais sobre língua, cabe uma 

investigação posterior para verificar se havia também em LDs dedicados ao ensino de outras línguas no 

Brasil. 
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Gramática Española – Capítulo I, p. 3 
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Gramática Española – Capítulo I, p. 4 
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Gramática Española – Capítulo I, p. 5 
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Gramática Española – Capítulo I, p. 6 

 

 

Nos itens 1,3 e 4 (“Idea es la representación mental de um objeto”; “La expresión 

oral o escrita de uma idea se denomina palavra”; “Hablar es manifestar lo que sentimos, 

pensamos o queremos), ao relacionarmos o que se entende por ideia e palavra, podemos 

afirmar que a língua se dá como expressão do pensamento humano, uma vez que, afirma 

que o ato de falar é manifestar o que sentimos, pensamos ou queremos. Sobre essa 

concepção de língua, Fiorin (2003, p.7) aponta que 

Os séculos XVII e XVIII vão dar continuidade às preocupações dos 

antigos. Em 1660, a Grammaire Générale et Raisonnée de Port Royal, ou 

Gramática de Port Royal, de Lancelot e Arnaud, modelo para grande 

número de gramáticas do século XVII, demonstra que a linguagem se 

funda na razão, é a imagem do pensamento e que, portanto, os princípios 

de análise estabelecidos não se prendem a uma língua particular, mas 

servem a toda e qualquer língua. 

 



120 

 

Dessa maneira, podemos afirmar que a concepção de língua defendida na obra 

pauta-se em preceitos antigos e tradicionais da gramática universal. 

Ainda, o item 5 (“Hablamos de tres modos: 1º mediante gestos o actitudes 

corporales, lo que llamamos lenguaje mimico o de acción; 2º por sonidos articulados o 

linguaje oral; 3º por la escritura o lenguaje escrito”) aponta que falamos de três modos: 

por gestos, por sons (oralidade) e por escrita. Nesse sentido, se a escrita, como uma forma 

de falar, se dá de modo transparente e natural, como manifestação do nosso pensamento, 

bastaria “pensar” para estarmos capacitados para o ato da escrita. Na verdade, a língua 

escrita é uma tecnologia que foi criada por alguns grupos humanos há apenas 5 mil anos e 

que, como tal, requer um processo de ensino-aprendizagem, diferentemente da fala, que é 

condição natural da nossa espécie. No item 6 (“Lengua o idioma es el conjunto de 

palavras que se vale uma nación para expressar, oral o graficamente, sus ideas afectos y 

sentimentos”), essa ideia de língua enquanto mera expressão do pensamento é reiterada.   

Ao final da página 4, nos ítens 11 e 12, respectivamente, vemos a definição de 

gramática e de gramática espanhola (“Gramática es el conjunto de reglas que se han de 

observar para hablar y escribir correctamente un idioma”; “Gramática española será, 

pues, el arte de hablar y escribir correctamente la lengua española”). Coloca-se como um 

conjunto de regras necessárias para dominar a “arte” de falar e escrever corretamente. 

Desse modo, a língua se constitui como um conjunto de regras normativas, consciente, sem 

espaço para implicitudes, algo fixo e homogêneo. Assim, o estudo da gramática é o pilar 

para expressarmos nossos pensamentos, ou seja, para falarmos e escrevermos 

“corretamente”. 

Os capítulos que seguem tratam das categorias gramaticais da língua de forma 

teórica, apresentando muitas definições e conceitos. No que se refere à prática, são 

propostos “ejercicíos de aplicación” da categoria gramatical trabalhada no capítulo, como 

pode ser visto no exemplo a seguir: 
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Gramática Española – Capítulo IV, p.30 
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Gramática Española – Capítulo IV, p.32. 

 

 

Apresentam-se os adjetivos e seus graus. Sobre os ejercicios de aplicacción, 

primeiramente é proposto que se transforme os adjetivos para forma superlativa (“Dar a 

los adjetivos siguientes las dos formas del superlativos”). Em seguida, solicita-se que o 

aluno indique o grau dos adjetivos utilizados em frases soltas que provavelmente foram 

criadas para esse fim (“Indicar el grado de los adjetivos en las expresiones adjuntas”). 

Acima vimos um só exemplo, no entanto, é esse tipo de atividade didática que 

compõe o livro. Não há propostas de produção escrita (redação/composição) ao longo da 

obra. Nesse sentido, podemos associar esse apagamento ao que se defende no início do 

livro sobre a concepção de língua enquanto manifestação do pensamento. Ou seja: pensar > 

saber sistematicamente a gramática da língua > escrever.  

Em Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944), apresentam-se essas 

noções de forma muito similar. 
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Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) – 

Unidade I,   Lección I, Preliminares, p. 11 
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Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) – 

Unidade I,  Lección I, Preliminares, p. 12 

 

 

A forma como a obra apresenta esses conceitos é extremamente semelhante à do 

livro anterior. Ao afirmar que “Hablar es la manifestación del sentimento, del pensamiento 

o de actos de la voluntad por médio de palabras”, entende-se por fala a manifestação do 

sentimento, do pensamento e dos atos das vontades, ou seja, língua enquanto expressão 

verbal do pensamento humano. Nesse sentido, toda manifestação verbal, oral ou escrita, é 

produzida no interior da mente do indivíduo. 

Sobre o conceito de gramática, segue-se a ideia de que é conjunto de regras 

essenciais para o ato de falar e de escrever (“Gramática es el conjunto de reglas para 

expresarse bien o para hablar y escribir correctamente un idioma”). Nota-se, mais uma 

vez, o uso da palavra “correctamente”. Assim, reforça-se a visão de língua como um 

sistema de códigos linguísticos normativos, fixos e abstratos, tal como é preconizada no 

Programa de Espanhol dos cursos Clássico e Científico (BRASIL, 1943). 
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Os capítulos que seguem tratam das categorias gramaticais da língua de forma 

teórica, apresentando muitas definições e conceitos. De modo geral, no que se refere às 

propostas de atividade, solicita-se a identificação/classificação da categoria gramatical 

trabalhada na unidade/capítulo. 

Para efeitos de comparação, selecionamos um exemplo semelhante ao demonstrado 

na obra anterior. No início da lição apresentam-se os graus dos adjetivos de maneira 

sistemática: 

 

Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) – 

Unidade I, Lección 9, p. 34 
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Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) – 

Unidade I, Lección 9, p. 35 

 

 

Em seguida, solicita-se a formação do superlativo em palavras aleatórias (“Formar 

el superlativo analítico y el sintético de los adjetivos siguientes”) e a indicação do grau dos 

adjetivos também de palavras aleatórias (“Indicar el grado positivo del superlativo 

absoluto de los adjetivos siguientes”). 
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Gramática Castellana (SOLANA; MORAIS, 1944) – 

Unidade I, Lección 9, p. 36 

 

 

Como é possível perceber, no início da lição apresentam-se os graus dos adjetivos 

de maneira sistemática para, em seguida, solicitar a formação do superlativo em palavras 

aleatórias e a indicação do grau dos adjetivos também de palavras aleatórias. 

Assim como na obra da seção anterior, não observamos proposta de produção de 

textos. O trabalho todo gira em função da exposição da gramática normativa. Os exercícios 

propostos trabalham essas categorias mínimas da língua de forma isolada e dedutiva. O 

livro expõe a regra gramatical e os estudantes a praticam com o objetivo de memorizá-la. 

Assim, vai ao encontro da questão inicial sobre a concepção de língua e de ensino da 

escrita observadas no Programa Oficial (BRASIL, 1943): parte-se do princípio que o saber 

sistemático da gramática normativa da língua e a prática de leitura bastam para capacitar os 

estudantes para a atividade escrita. 



128 

 

Também vemos a presença de um capítulo teórico sobre a língua na Gramática 

castellana (LAGORMARSINO, 1949). .  

 

Gramática Castellana (LAGOMARSINO, 1949) – 

Noções preliminares p. 11 
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Gramática Castellana (LAGOMARSINO, 1949) – 

Noções preliminares p. 12 

 

 

A gramática é posta como arte do falar bem. Entre parêntesis aparece a expressão 

latina ars bene loquendi traduzida como “a arte do bem dizer” e corresponde à Retórica na 

Antiguidade. Nesse contexto 

[...] deve ser compreendida a Gramatica na Antiguidade: ela era a 

primeira das chamadas artes liberais e aquela disciplina sem a qual não se 

podia, pelas razoes referidas [ensinar, comover, deleitar, para encantar e 

persuadir], fazer o orador, o qual devia, antes mesmo de saber discursar, 

mobilizando todos os recursos expressivos da língua para convencer - 

como era também seu papel -, conhecer esse instrumento. E só se podia 

conhecê-la, então, naqueles textos em que ela se atualizava melhor. 

Cabia, portanto, ao mestre encarregado do ensino da disciplina gramatical 

tornar o futuro orador capaz de empregar a linguagem de modo 

apropriado a partir daqueles textos onde ela melhor se realizava, cuja 

explicação também era sua incumbência - a Gramatica era a scientia/ars 

bene loquendi e poetarum enarratio. (PEREIRA, 2000, p. 369) 

 

Se nos detivermos aos itens 6 e 7, respectivamente “Gramática es el arte de hablar 

bien (ars bene loquendi” e “Siendo la Gramática un arte, obedece a reglas que es 
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menester observar para hablar o escribir correctamente un idioma”, percebemos essa 

filiação da concepção de língua à Retórica. Afirma-se que falamos por meio de palavras e 

que elas expressam nossos pensamentos e sentimentos. Sendo, então, a gramática uma arte 

que obedece a regras essenciais para falar ou escrever corretamente, nessa lógica, falar 

(escrever) é dominar sistematicamente esse conjunto de regras. 

Ao analisar as propostas de atividades do livro, não encontramos a que solicitasse 

de forma explícita a construção de um texto. As atividades seguem o padrão da exposição 

normativa de determinada unidade gramatical da língua para em seguida solicitar apenas o 

seu reconhecimento em textos. 

No entanto, essa edição foi produzida no período em que a portaria nº 556, com as 

instruções metodológicas para o ensino de espanhol, estava em vigor (BRASIL, 1945). 

Nela, para proporcionar a aquisição efetiva da língua, o ensino da produção estava como 

objetivo principal junto com o da leitura e o da oralidade.  

Em La Lengua Española – para o 2º Ciclo as noções preliminares sobre aspectos 

teóricos da língua aparecem no texto de apresentação assinado por um dos seus autores.  

 

La Lengua Española – Presentación, p. 7 
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La Lengua Española – Presentación, p. 8 

 

 

La Lengua Española – Presentación, p. 9 

 

 

Nela a concepção de linguagem enquanto expressão do pensamento é apresentada 

de forma explícita no primeiro item da “lista” (“El lenguaje es la expresión del 

pensamiento”). Escrita e fala são consideradas tradução do pensamento humano que 

ocorrem por meio da “conversación famíliar o común” e da “composición literária”; ou 
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seja, na modalidade oral e escrita. Nesse sentido, a prática da escrita se limitaria aos 

gêneros literários e a autores canônicos. Afirma-se que são nesses textos e na gramática 

que devemos nos pautar a fim de se falar ou escrever de forma “correta”, “exata” e “bela”.  

Percebemos, então, a filiação a uma concepção de língua homogênea, composta de um 

sistema de códigos linguísticos normativos, fixos e abstratos. 

No ponto 3 (“[...] idioma de Cervantes, cuyo conocimiento es obligatorio en los 

colégios del Brasil, y hoy más que nunca es necessário para estrechar los vínculos de 

amistad y aumentar las relaciones culturales entre todos los países de habla española”), o 

autor menciona a obrigatoriedade do ensino de espanhol nas escolas, fazendo referência à 

Lei Orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 1942), a qual institui essa obrigatoriedade e 

exclui a língua alemã. Ainda, afirma a necessidade “atual” de se estreitar os laços de 

amizade e das relações culturais no mundo de fala hispânica. Sobre essa necessidade, 

podemos fazer remissão ao contexto histórico-político-social vivido àquela época;   

Alguns prelecionam que a intenção do ensino de espanhol se aportou no 

prelúdio da integração cultural dos países de língua hispano-portuguesa e 

à composição de um sentimento de pertencimento a uma grande 

comunidade de falantes destas duas línguas. (Gomes, 2005); Barros 

(2003). 

Porém, tal como pontua Guimarães, (2016, p.35) este sentimento de 

pertença a uma grande comunidade americana [...] estava mais ligado ao 

problema da guerra e da proteção dos interesses comerciais do que 

propriamente a uma aproximação linguística entre o idioma de Camões e 

de Cervantes. (GUIMARÃES, 2018, p.50, grifo nosso) 

 

O conflito mencionado acima é a Segunda Guerra Mundial, em função da qual o 

Brasil havia rompido relações com o Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Assim, o alemão se 

constituiu como língua nacional do inimigo, sendo excluído e substituído pelo espanhol, 

língua de cultura europeia de algum prestígio que não representava divergências políticas 

explícitas naquele momento. 

No item 5 (“[...] toda la atención del estudiante ha de concentrarse en comprender 

y sentir lo que lee, y en la buena pronunciación española”), percebemos uma preocupação 

na imitação “correta” da pronúncia do espanhol, tendo como modelo o professor e os 

falantes de espanhol como primeira língua. Os alunos devem, portanto, conviver com 

pessoas cultas e que falem “bem” o espanhol, ler textos eruditos e consultar 

frequentemente dicionários e gramáticas da língua espanhola para complementar o estudo 

iniciado com o livro. 

No item 6 (“[...] se harán frecuente prácticas de redacción de cartas, documentos 

comerciales y aún composiciones literárias”), é mencionado que deve ser frequente as 
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práticas de redação de cartas, documentos oficiais e composições literárias; no entanto, não 

encontramos nenhuma solicitação no decorrer da obra. 

As lições que seguem, de modo geral, são iniciadas por textos ou fragmentos de 

textos de gêneros literários ou que resumem e apresentam características de países latino-

americanos. Em seguida, alguma questão gramatical é apresentada, sem que se perceba 

relação com o texto que a antecede. Por exemplo: 

 

La Lengua Española – Lección décimosexta, p. 36 
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La Lengua Española – Lección decimoséptima, p. 37 
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La Lengua Española – Lección decimoséptima, p. 38 

 

 

Na primeira lição apresentada acima, há somente a reprodução de uma poesia 

escrita por um colombiano. Não há um comando que indique o propósito de sua leitura. 

Em seguida, na segunda lição, temos um texto descritivo sobre Bogotá, capital da 

Colômbia, país sul-americano. Em seguida, com “Pronombres personales: primera 

persona: yo, mi, me, conmigo [...]”, temos uma explicação a respeito do emprego dos 

pronomes. Após a apresentação desses textos, permanece a falta de comandos para 

atividades. 

Percebe-se que não existe um propósito explícito a respeito das exposições do livro, 

cabendo ao professor direcionar o curso de sua aula de acordo com que julgar necessário. 

Nesse sentido, essa obra muito se aproxima às gramáticas clássicas e às antologias.  
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Assim sendo, com essa seção buscamos atentar para a concepção de língua 

defendida nas obras para compreender o motivo do apagamento das atividades de produção 

escrita. Nesse sentido, reiteramos o que observamos na seção, e afirmamos que a 

concepção de língua defendida é enquanto expressão do pensamento humano. Assim, 

bastaria “pensar” para estarmos capacitados para o ato da escrita. Dessa forma, a produção 

de textos é naturalizada e tal como afirma Bunzen (2006, p. 142): “[...] sendo o texto 

entendido como tradução do pensamento lógico. Logo, quem pensa bem, escreve bem”.  

Na seção que segue, analisamos as atividades que efetivamente são destinadas à 

produção escrita.  

 

 

4.5 As atividades de produção escrita 

 

Conforme já mencionado, a única obra que possui atividades de produção escrita é 

a Español Básico. Nesta seção, apresentaremos a análise dessas propostas.  

Das quarenta e cinco lições do livro, a primeira lição que contém uma atividade de 

produção escrita é a de número XXI e começa na página 81 da obra, com a apresentação de 

uma carta familiar. 
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Español Básico – Lección XXI, p.81 
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Español Básico – Lección XXI, p.82 

 

 

Em seguida, são propostas atividades de natureza gramatical (“Conjugue el verbo 

VOLVER con las mismas irregularidades”) até que, na página 84, a solicitação da 

composição vem expressa por “Haga una carta a algun amigo suyo, invitándolo a la boda 

de su hermana”. Ela, por sua vez, se resume em propor a escrita de uma carta para 

convidar um amigo para o casamento de sua irmã. 
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Español Básico – Lección XXI, p.84 

 

 

Nessa proposta, não há indicação de como o aluno deve proceder, tampouco quais 

conhecimentos e estratégias deve mobilizar para a construção do seu texto. Aparentemente, 

o aluno deve basear-se na leitura do exemplo da carta apresentado no início da lição como 

recurso.   

No entanto, na atividade de conversação da mesma lição, alguns saberes são 

mobilizados e podem auxiliar o aluno (“¿Cómo se principia una carta? ¿Cómo se 

despide?”). São eles a observação de como se inicia e de como se despede em uma carta. 

Assim, é possível afirmar que para a obra, “fazer composição significava escrever 

tendo como base textos-modelo apresentados pelo professor”, tal como afirma Bunzen 

(2006). A escrita está totalmente centrada na língua e, uma vez que o aluno é exposto a 

textos detentores de “boa linguagem” (carta e um trecho de uma novela argentina), ele se 
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tornaria imediatamente capaz de dominar o código e os elementos textuais e discursivos 

necessários para a produção de um texto escrito. 

No entanto, convém ressaltar que a produção solicitada é de um gênero discursivo 

(BAKHTIN, 2016; VOLÓCHINOV, 2009) que circula no mundo social extraescolar, ou 

seja, não é de uma típica composição/redação, gênero escolarizado e ausente fora da escola 

e de exames. Nisso, a obra está mais próxima de uma perspectiva atual sobre a escrita do 

que algumas coleções didáticas contemporâneas, inclusive algumas aprovadas pelas 

primeiras edições do PNLD de Língua Estrangeira Moderna (FREITAS; 

ALBUQUERQUE, no prelo). 

Essa ocorrência também nos remete a Antenor Nascentes, que na 2ª edição de sua 

Gramática da língua espanhola para uso dos brasileiros (1928, p. 117), primeiro livro de 

espanhol publicado no Brasil, afirma: “Em vez da versão de trechos de antologias, é 

preferível ensinar a redigir cartões postais, telegramas bilhetinhos, cartas, que são as coisas 

que o aluno precisará escrever em língua estranha”. 

A lição XXII não apresenta atividade de composição. No entanto, em sua primeira 

página aparece um exemplo do mesmo gênero (carta) para ser ditado aos alunos. A 

composição do gênero carta deverá ser desenvolvida tanto na lição anterior quanto na 

seguinte. 
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Español Básico – Lección XXII, p.85  

 

 

O exemplo de carta comercial é seguido de uma atividade de conversação que 

parece estar preocupada com questões relativas ao gênero (“¿Cómo se inicia una carta de 

negócios? ¿Cómo termina la carta? ¿Cómo se debe escribir la dirección en el sobre?”): 

como se inicia uma carta de negócios, o que e para que se solicita, bem como termina a 

carta. Essas perguntas apesar de não fazerem parte especificamente de uma das atividades 

de composição, poderiam auxiliar o estudante a compor o texto que lhe é proposto na lição 

seguinte no que se refere à sua construção composicional. 

Na lição seguinte (XXIII), não há um exemplo de carta. O primeiro texto tem como 

título “El Correo” e não apresenta fonte, o que indica uma provável produção para fins 

didáticos. A sua construção composicional não permite ao leitor compreender a natureza 
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do gênero e as atividades que o seguem são referentes a exercícios gramaticais da língua 

que sequer são utilizados no texto. 

 

Español Básico – Lección XXIII, p.88 

 

 

Seguindo na lição, temos um fragmento do que seria de um texto de autoria de um 

escritor literário uruguaio. Em seguida, há uma atividade de conjugação verbal 

(“Conjugue: el pret. imp. de subjuntivo de ‘mullir’; el pret. indef. de conducir; y el fut. 

imp. de subj. de ‘repetir’”). Logo, a solicitação de composição vem expressa com o 

comando “Escriba una carta comercial solicitando precios para la adquisición de 100 

máquinas de escribir de una firma americana”, ou seja, o aluno deve encenar uma situação 

de compra ao escrever uma carta comercial solicitando preços para a aquisição de cem 

máquinas de escrever de uma firma americana. 
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Español Básico – Lección XXIII, p.90 

 

 

Apesar de haver alguma preocupação com relação ao funcionamento do gênero 

carta na lição anterior, esses conhecimentos mobilizados não são retomados de forma 

explícita. As escolhas linguísticas e os objetivos da produção também não são explícitos. 

Atividades de conjugação verbal são protagonistas na lição e os textos que a compõem a 

lição na qual está a proposta de composição não têm relação alguma com a temática que 

atravessará a produção do aluno.   

Com isso, nos parece que essa atividade de composição muito se assemelha à da 

lição anterior. Para o exercício da composição, bastaria o aluno ter acesso a textos-modelo 

e de “boa linguagem” (carta e “texto” literário) para que ele fosse capaz de redigir uma 

carta. De toda forma, ressalte-se a proposta de um gênero discursivo, não de um 

pseudotexto (SOARES, 2011). 
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A próxima lição a apresentar um trabalho com a produção escrita é de número 

XXV. Ela inicia-se com um texto intitulado “La família”. 

 

Español Básico – Lección XXV, p.94 

 

 

O texto, criado para fins didáticos, explora a temática da família. Nele, os papéis de 

cada um dos membros são bem marcados. Cabe aos avós o cuidado e o carinho aos netos 

(“Ellos [los abuelos] son muy cariñosos para con sus nietos”), ao pai os negócios (“El 

padre está ausente; há salido a negócios y sólo volverá de noche”) e, consequentemente, a 

renda familiar, e à mãe os cuidados com o lar e com a alimentação de todos os membros da 

casa (“La madre está con la criada em la cocina, guisando y preparando la comida para 

todos”). Em seguida, são propostas perguntas sobre o texto que exploram a sua temática 

(¿Son Buenos [los abuelos]? ¿Qué hace el padre? ¿ Y la madre?”). A página seguinte é 
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dedicada inteiramente aos estudos dos tempos verbais, de forma expositiva. Até que, na 

página 96, temos a solicitação da composição. 

Español Básico – Lección XXV, p.96 

 

 

A proposta de produção escrita é expressa pelo comando “Escriba uma 

disertación sobre el tema de La família” e se resume a uma exploração temática 

específica, sem uma preocupação sociointerativa explícita e por meio de um gênero 

discursivo escolarizado, a redação. Assim, produzir um texto é escrever sobre algum tema, 

sem objetivo específico e sem por meio de um tipo de produção escrita sem relação com o 

mundo extraescolar. O tema em questão versa sobre a divisão dos papéis exercidos na 

sociedade calcados em valores tradicionais cristãos. A valorização dessas tradições não é 

aleatória, pois aparece no documento de exposição de motivos da Lei Orgânica do Ensino 

Secundário (BRASIL, 1942). Nele, dentre os objetivos do ensino secundário, estava a 
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capacidade de dar aos adolescentes a “uma concepção do que é o homem, uma concepção 

do ideal da vida humana” e os seus currículos deveriam prover “as individualidades 

esclarecidas de sua missão social”. 

Essa questão da temática de cunho moralizante nos exercícios de composição 

pode ser percebida também em livros didáticos de língua portuguesa produzido também na 

década de 1940. Vejamos o exemplo abaixo, retirado da Coletânea de Composições para 

cursos Primário – Secundário – Vestibular, de autoria de Carolina Rennó Ribeiro de 

Oliveira (1962).  

 

Coletânea de Composições, p. 6 

 

 

Ele, assim como no livro de espanhol, também se utiliza da exploração da 

temática para fins de composição (“A praia”; “Programa de diversões”; Os responsáveis”). 

Além disso, no que se refere à temática, percebemos a insistência da moralidade e dos 

papéis do homem e da mulher bem marcados. A casa na qual a família irá passar as férias 

pertence ao chefe do “Sr Carlos” que é o pai da família (“a família se prepara a fim de 



147 

 

gozar uns dias de descanso na cidade praiana de São Vicente, onde seu chefe tem um belo 

apartamento”). Nesse sentido, é o pai o provedor da casa. No que se refere à mãe, cabe a 

ela os afazeres do lar enquanto todos se divertem (“Por que esperar pela mamãe? Vamos 

para a praia brincar na areia, enquanto ela põe tudo em ordem”).    

A lição XXVI não tem atividade de produção escrita, mas a temática explorada na 

produção escrita na lição seguinte (XXVII) está presente nela. 

Español Básico – Lección XXVI, p. 97 

 

 

Vemos que o texto que dá início à lição tem como temática o corpo humano, 

descrevendo as suas partes (“El cuerpo humano comprende: la cabeza, el tronco, los 

brazos y las piernas. En las manos...”). Essa temática não é explorada no decorrer da lição, 

mas é retomada na seguinte, em forma de proposta de composição. 
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Español Básico – Lección XXVII, p. 102 

 

 

 A solicitação da composição vem expressa por “Haga una disertación escrita 

sobre el cuerpo humano” e, mais uma vez, está centrada na exploração de um tema, sem 

objetivos e interlocutor específicos, em um gênero discursivo escolar. Ela nos parece estar 

acima de tudo em função da expansão do vocabulário sobre o corpo humano, algo que 

encontramos até hoje em alguns LDs de espanhol como tema imposto (MAINGUENEAU, 

2005). 

A lição XXIX apresenta um trecho de Dom Quixote, obra de Miguel de 

Cervantes, símbolo da literatura espanhola. 
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Español Básico – Lección XXIX, p. 106 

 

 

Com o mesmo padrão das lições anteriores, são apresentadas conjugações verbais 

de maneira expositiva. Em seguida, é proposta a tradução de palavras soltas. Enfim, se 

propõe a composição de uma descrição de um passeio a Santos (“Haga, por escrito, la 

descripción de un paseo a Santos”). 
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Español Básico – Lección XXIX, p. 109 

 

 

Como é possível perceber, não há uma relação temática com o texto da lição em 

que está localizada ou com os textos da lição que a antecede. A prática da escrita aparece 

isolada de qualquer objetivo explícito a não ser o de somente cumprir o Programa Oficial 

com uma tarefa escolar. Repete-se aqui a proposta de produção de um pseudotexto. 

Na lição XXXI, temos como texto de abertura da lição um fragmento da novela 

Ciudad Romántica, de Tulio Manuel Cestero, escritor dominicano. 
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Español Básico – Lección XXXI, p. 112 

 

 

Como proposta de produção escrita, temos novamente o comando de escrever algo 

sobre algum tema com “Escriba sobre el tema: La poesia, la pintura y la música”. Nesse 

caso, o tema proposto é sobre a poesia, a pintura e a música. 
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Español Básico – Lección XXXI, p. 114 

 

 

Nesse sentido, a produção de textos, mais uma vez, está centrada na exploração de 

um tema, sem objetivos e interlocutor específicos, em um gênero escolarizado e ausente do 

mundo extraescolar. Ainda, o tema proposto é extremamente vago e amplo. 

Todas as seções seguintes seguem o mesmo padrão nas propostas de composição: 

exploração temática acima de tudo, objetivos sociointerativos vagos ou inexistentes, 

produção de pseudotextos. 
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Español Básico – Lección XXXI, p. 120 
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Español Básico – Lección XXXIV, p. 126 

 

 

Español Básico – Lección XXXVII, p. 133 
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Español Básico – Lección XXXIX, p. 139 

 

 

Español Básico – Lección XL, p. 145 
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Español Básico – Lección XLIII, p. 151 

 

 

Español Básico – Lección XLV, p. 157 
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Respectivamente, são propostas: “Escriba sobre el tema: La religión”; “Haga una 

disertación escrita sobre: El amor ao projimo”; “Escriba algo sobre el Brasil”; “Escriba 

algo sobre España”; “Haga una disertación escrita sobre Portugal”; ”Haga una 

disertación escrita sobre la Independencia de las Repúblicas Hispanoamericanas”; e 

“Escriba algo sobre los Estados Unidos de Norte América”. 

Atentamo-nos, então, às temáticas propostas: religião, amor ao próximo, Brasil, 

Espanha, Portugal, Independência das Repúblicas Hispano-americanas e Estados Unidos 

da América. Portanto, a questão moralizante e nacionalista fica evidente na seleção dos 

temas, pois remetem e reforçam costumes conservadores cristãos e o conceito de nação 

americana.    

Dado o contexto histórico-político-social no qual a obra está inserida, suas 

propostas de produção de textos parecem não servir a objetivos linguístico-educacionais 

precisos, tendendo a servir de mecanismo para a formação da personalidade adolescente e 

da elevação da consciência patriótica, tal como é preconizado nos documentos oficiais 

sobre o ensino de espanhol. 

 

  



158 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação apresentou uma análise de livros didáticos (LD) de espanhol 

produzidos no Brasil na década de 1940, concebendo LD como o impresso que possui 

indicação explícita para ser utilizadas no contexto de ensino, neste caso, especificamente, 

na educação escolar do ensino da língua espanhola. Pontuamos também que o olhar para 

esse objeto deve estar sempre preocupado em dialogar e em discutir o contexto político-

pedagógico da época de produção e de circulação das obras. Esse cruzamento nos permitiu 

uma compreensão mais ampla dos modos de construção e de organização dos livros, bem 

como as escolhas temáticas, linguísticas e discursivas que fazem. 

Logo, o objetivo da presente investigação foi identificar a concepção de língua e a 

concepção do ensino de escrita presente nos livros didáticos de Língua Espanhola ao longo 

do período estabelecido. Nesse sentido, traçar a relação das obras com a perspectiva de 

ensino, com a legislação e com as questões político-sociais da época. 

Com base no que foi apresentado no segundo capítulo, o Brasil nesse período 

(década de 1940) passava por um governo ditatorial, o Estado Novo de Getúlio Vargas 

(1937-1945). Tal governo se baseava em medidas de inspiração autoritária, nacionalistas e 

centralizadoras por parte do Estado.  

No que se refere à educação, a corrente autoritária se faz presente. Conforme 

Fausto (2001, p. 188) afirma, “o Estado tratou de organizar educação de cima pra baixo, 

sem envolver uma grande mobilização da sociedade”. Nesse sentido, cria-se o Ministério 

da Educação e Saúde, adentrando a educação no “compasso da visão geral centralizadora” 

e o comando da pasta fica nas mãos, primeiramente, de Francisco Campos (1930 a 1932) e, 

em seguida, de Gustavo Capanema (1934 a 1945). Na gestão dos dois ministros, duas 

grandes mudanças educacionais ocorreram, denominadas, respectivamente, Reforma 

Francisco Campos e Reforma Capanema. 

Sobre a Reforma Capanema, é nesse momento que dedicamos e enfocamos a nossa 

investigação. Ela foi empreendida pela promulgação do Decreto-Lei 4.244 (BRASIL, 

1942), Lei Orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 1942), uma de nossas fontes de 
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estudo.  Nesse sentido, o “trabalho de renovação e elevação do ensino secundário do país” 

exposto por Capanema estaria atrelado ao ideário nacionalista do governo e a educação se 

fez como o lugar do ensino patriótico por excelência (PICANÇO, 2003, p.32). Além disso, 

percebemos que ao longo de todo o documento da Lei orgânica do Ensino Secundário é 

reiterada a propagação do patriotismo e do nacionalismo.  

Além da Lei Orgânica do Ensino Secundário, outros dois documentos foram 

importantes como fontes de pesquisa e enriquecimento das análises. São eles: a Portaria 

Ministerial 127, de fevereiro de 1943, que promulga o programa do ensino de espanhol 

(BRASIL, 1943) e a Portaria 556, de 13 de novembro de 1945, que expede as instruções 

metodológicas para a execução do programa de espanhol (BRASIL, 1945). 

Sobre o Programa Oficial (BRASIL, 1943), percebemos uma excessiva descrição 

de conteúdos a serem seguidos tal como uma lista prescritiva. Tal fato vai diretamente ao 

encontro do contexto autoritário e controlador da época. Esta característica do programa se 

reflete na organização das obras, pois como apontamos no capítulo das análises, os 

conteúdos presentes no programa tendiam a serem seguidos, principalmente os que se 

referiam a questões gramaticais. Além disso, os livros didáticos analisados fazem menções 

e/ou reproduzem o programa em seu interior, demonstrando preocupação, ou necessidade, 

em seguir a regulamentação imposta na época. 

No entanto, apesar do programa e das instruções metodológicas para a execução do 

programa de espanhol preverem o ensino da produção de textos, somente em um dos oito 

livros analisados encontramos atividades dessa natureza. Esta constatação é explicada pela 

concepção de língua que se defende nas obras. 

Dessa maneira, sobre a concepção de língua observada nas obras no quarto 

capítulo, percebemos que se dá como expressão do pensamento humano. Os livros 

afirmam, a partir de seus capítulos teóricos, que o ato de falar é manifestar o que sentimos, 

pensamos ou queremos. A essa concepção, associamos os preceitos da gramática universal 

de Port-Royal. A gramática é defendida como um conjunto de regras necessárias para 

dominar a “arte” de falar e escrever corretamente. Desse modo, a língua se constitui como 

um conjunto de regras normativas, consciente, sem espaço para implicitudes, algo fixo e 

homogêneo. Assim, o estudo da gramática é o pilar para expressarmos nossos 

pensamentos, ou seja, para falarmos e escrevermos “corretamente”. Além disso, defende-se 

que os alunos devem inspirar-se nos textos detentores de boa linguagem (dicionários, 

gramáticas, literatura consagrada) para a construção de suas composições.  
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Nesse sentido, inferimos que a ausência de atividades de produção escrita na 

maioria das obras analisadas se deve ao que se defende nas obras sobre a concepção de 

língua enquanto manifestação do pensamento. Ou seja: pensar > saber sistematicamente a 

gramática da língua > escrever. Assim, os textos dos alunos ocorreriam de forma 

naturalizada e para a sua construção bastaria pensar, estar exposto ao ensino sistemático da 

gramática e ter como modelo textos eruditos.  

Sobre a concepção do ensino da escrita observada em Español Básico (ALVAREZ, 

1949), destacamos que prevalece a exploração temática, com objetivos sociointerativos 

vagos ou inexistentes, ou seja, a produção de pseudotextos, embora em duas lições sejam 

solicitas as produções de gêneros discursivos que circulavam no mundo social: uma carta 

convite e uma carta comercial. As práticas de escrita aparecem isoladas de qualquer 

objetivo explícito a não ser o de somente cumprir o Programa Oficial com uma tarefa 

escolar. 

Além disso, no capítulo quatro, salientamos que as temáticas exploradas giram em 

torno de valores tradicionais cristãos e nacionalistas, sem uma preocupação sociointerativa 

explícita. Nesse contexto, produzir um texto é escrever sobre algum tema, sem objetivo 

específico. Portanto, suas propostas de produção de textos parecem não servir a objetivos 

linguístico-educacionais precisos, tendendo a servir de mecanismo para a formação da 

personalidade adolescente e da elevação da consciência patriótica, tal como é preconizado 

nos documentos oficiais sobre o ensino de espanhol. 

Dado que estamos vivenciando um momento também de mudanças e de reformas 

educacionais, nas quais o ensino de espanhol têm perdido o seu espaço, buscamos suscitar 

olhar atento para compreender diversas questões atuais relacionadas ao LD e à educação 

linguística em língua espanhola.  

Assim, consideramos que esta dissertação, ao investigar os livros didáticos de 

espanhol, o contexto histórico-político-social ao qual eles se inserem, e a concepção de 

língua e de ensino da escrita, contribuirá para a reflexão acerca dos LDs e da sua relação 

com os projetos de ensino atuais. 
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