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RESUMO 

 

O presente trabalho busca descrever e analisar a trajetória do ensino de Espanhol como 
Língua Estrangeira no Brasil ao longo do século XX. O foco da pesquisa é traçar uma 
crônica do Espanhol como disciplina do sistema nacional de ensino no transcorrer do 
século e interpretar as motivações de sua inclusão e posterior exclusão da grade 
curricular.  Dessa forma, o principal objetivo da pesquisa consiste em descrever 
detalhadamente a implementação e o desenvolvimento do ensino de Língua Espanhola, 
incluindo a análise da legislação pertinente e do material didático ofertado ao educador 
como auxílio em sala de aula. Além disso, aborda-se a inserção da política de ensino do 
Espanhol concomitantemente com a periodização dos estudos linguísticos no Brasil, 
tendo em vista a influência dos principais eixos do pensamento linguístico nas escolhas 
programáticas da legislação e dos programas escolares para o ensino de Línguas 
Estrangeiras. A análise foi conduzida com base nos pressupostos teórico-metodológicos 
da Historiografia da Linguística, área de estudo interdisciplinar que se dedica à 
investigação dos fatores que proporcionam a produção e a disseminação do saber 
linguístico no decurso do tempo.  Espera-se com este do trabalho colaborar para a 
formação do professor de Espanhol, conferindo-lhe informação sobre a história de sua 
disciplina no Brasil novecentista, bem como contribuir para um projeto mais amplo em 
prol do relato histórico das forças axiológicas que estão no percurso do ensino de 
Línguas Estrangeiras no Brasil, aí incluídas as motivações políticas e culturais que se 
expressam na legislação atinente e se consolidam na prática pedagógica no cotidiano da 
Educação. 

 

Palavras-chave: Ensino de Espanhol no Brasil. Percurso Historiográfico. Política de 
ensino do Espanhol. Historiografia da Linguística  



 

 

ABSTRACT 

 

The present work is dedicated to the description and analysis of the evolution of the 
teaching of Spanish as a Foreign Language in Brazil throughout the 20th century. The 
focus of the research is to outline a chronicle of Spanish as a discipline in the national 
education system throughout the century and to interpret the reasons for its inclusion and 
subsequent exclusion from the curriculum. Thus, the main objective of the research is to 
describe the implementation and development of the Spanish language teaching in 
detail, including the analysis of the relevant legislation and the didactic material offered to 
the educator as an aid in the classroom. In addition, the insertion of the Spanish teaching 
policy is addressed simultaneously with the periodization of linguistic studies in Brazil, in 
view of the influence of the main axes of linguistic thought in the programmatic choices of 
legislation and school programs for the teaching of Foreign Languages. The analysis was 
conducted based on the theoretical and methodological assumptions of Historiography of 
Linguistics, an area of interdisciplinary study dedicated to the investigation of the factors 
that provide the production and dissemination of linguistic knowledge over time. This 
work is expected to collaborate in the formation of the Spanish teacher, offering 
information about the history of the discipline in the in Brazil during the 20th century, as 
well as contributing to a broader project in favor of the historical account of the axiological 
forces that are in the course the teaching of Foreign Languages in Brazil, including the 
political and cultural motivations that are expressed in the relevant legislation and are 
consolidated in the pedagogical practice in the daily life of Education. 

 

Keywords: Spanish teaching in Brazil. Historiography path. Spanish teaching policy. 
Historiography of Linguistics. 



 

 

RESUMEN 

 
El presente trabajo, se dedica a la descripción y análisis de la trayectoria de la 
enseñanza de la lengua española como lengua extranjera en Brasil a lo largo del siglo 
XX. El foco de la investigación es realizar una crónica del español como asignatura del 
sistema nacional de enseñanza en el transcurrir del siglo e interpretar las motivaciones 
de su inclusión y posterior exclusión del plan de estudios. De esta forma, el principal 
objetivo de la investigación consiste en describir detalladamente la implementación y el 
desarrollo de la enseñanza de la lengua española, incluyendo el análisis de la legislación 
pertinente y del material didáctico ofrecido al educador como ayuda en las aulas. 
Además, la inserción de la política de la enseñanza del español se aborda de 
forma simultánea con la periodización de los estudios linguísticos en Brasil, teniendo en 
cuenta la influencia de los principales ejes de pensamiento linguístico en las opciones 
programáticas de la legislación y de los programas escolares para la enseñanza de 
lenguas extranjeras.El análisis fue conducido con base en los presupuestos teórico-
metodológicos de la Historiografía de la Linguística, sector de estudio interdisciplinar que 
se dedica a la investigación de los factores que facilitan la producción y diseminación del 
saber linguístico a lo largo del tiempo. Se espera que este trabajo colabore con la 
formación del profesor de Español, brindándole información sobre la historia de la 
enseñanza de español como lengua extranjera en Brasil de los años 1900, así como 
contribuir para un proyecto más ancho a favor del relato histórico de las 
fuerzas axiológicas que están en el curso de la enseñanza en Brasil, ya  inclusas las 
motivaciones políticas y culturales que se expresan en la legislación pertinente y se 
consolidan en la práctica pedagógica del cotidiano  de la educación.  

 

Palabras clave: Enseñanza de español en Brasil. Curso Historiográfico. Política de 
enseñanza de español. Historiografía de la Linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de Ilustrações 

 

Figura 1 Ilustração retratando o descobrimento daAmérica.................................. 80 

Figura 2 Imagem da Avenida 9 de julho, Buenos Aires ....................................... 85 

Figura 3 Calma, poema de AntonioMachado........................................................ 88 

Figura 4 Notícia de Jornal sobre concurso do Colégio Pedro II............................ 104 

Figura 5 Foto de Antenor Nascentes na Revista Fon-Fon..................................... 105 

Figura 6 Ministro Gustavo Capanema .................................................................. 108 

Figura 7 Tabela de livros publicados durante a Reforma Capanema ................... 110 

Tabela  Volume de exportações e importações do Mercosul com outros 

países....................................................................................................... 59 

Gráfico  Investimento direto no Brasil.................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

    INTRODUÇÃO..............................................................................................................13 

1. SOBRE A HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA ...................................................... 19 

1.1. A HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA E SUAS BASES CONCEITUAIS ....... 19 

1.2. OS PRINCÍPIOS DA HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA ............................. 20 

1.3. A HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA .................................... 21 

1.4. DESDOBRAMENTOS DA HISTÓRIA DA LINGUÍSTICA NO SÉCULO XX....... 23 

1.5. OS TIPOS DE HISTÓRIA DA LINGUÍSTICA ..................................................... 28 

1.5.1. Histórias de compilação ..................................................................................... 28 

1.5.2. Histórias alusivas ou propagandísticas da Linguística ....................................... 29 

1.5.3. Padrões desprendidos de histórias ou “Problemgeschichte” ............................. 30 

1.5.4. História mais crítica ou história reflexiva. A Historiografia da Linguística 

propriamente dita. ........................................................................................................... 30 

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA A HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA .... 31 

2. CULTURA ESPANHOLA NO BRASIL: UMA HISTÓRIA DE IMIGRANTES .... 33 

2.1. A CHEGADA DOS ESPANHÓIS NO BRASIL ................................................... 33 

2.2. OS ESPANHÓIS NO ESTADO DE SÃO PAULO .............................................. 36 

2.3. A SOCIEDADE ESPANHOLA E OS SANTISTAS ............................................. 46 

2.4. UM POUCO DA ESPANHA EM TERRAS FLUMINENSES ............................... 48 

3. RELAÇÕES POLÍTICAS E COMERCIAIS COM PAÍSES DE LÍNGUA            

ESPANHOLA NO SÉCULO XX ...................................................................................... 51 

3.1. AS RELAÇÕES BRASIL-ESPANHA .................................................................. 51 

3.2. A ESPANHA E UMA POSSÍVEL ALIANÇA COM O BRASIL ............................ 53 

3.3. OS PAÍSES HISPANO-AMERICANOS E SUAS RELAÇÕES COM O BRASIL 57 



 

 

3.4. AS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE O MERCOSUL E A ESPANHA ........... 59 

3.5. INVESTIMENTOS DIRETOS ENTRE BRASIL E ESPANHA ............................. 59 

4. POLÍTICA DE ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO SÉCULO XX ..... 62 

4.1. O ESPANHOL SE CONSOLIDANDO COMO DISCIPLINA. .............................. 62 

4.2. UMA ANÁLISE SOBRE OS LIVROS DIDÁTICOS E UMA INTRODUÇÃO ÀS 

LEIS ................................................................................................................... 67 

4.3. O NORMATIVISMO NO MATERIAL DIDÁTICO DE ESPANHOL PUBLICADO 

NO BRASIL ........................................................................................................ 76 

4.4. COMPARATIVO DE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS.................................. 79 

4.5. A HISPANOFONIA, SUA RELAÇÃO COM OS PAÍSES E SUA HISTÓRIA. ..... 96 

5. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA O ENSINO DE ESPANHOL .................. 103 

5.1. O COLÉGIO PEDRO II .................................................................................... 103 

5.2. A LEI ROCHA VAZ .......................................................................................... 104 

5.3. A REFORMA FRANCISCO CAMPOS ............................................................. 105 

5.4. A REFORMA CAPANEMA............................................................................... 107 

5.5. A LDB DE 1961 ................................................................................................ 111 

5.6. A LDB DE 1971 ................................................................................................ 113 

5.7. A LDB DE 1996 – LEI DARCY RIBEIRO ......................................................... 114 

6. A SITUAÇÃO DO ESPANHOL NO CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO 

BRASILEIRO NO SÉCULO XX. ................................................................................... 118 

6.1. A VALORIZAÇÃO DO ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA NO 

SÉCULO XX .................................................................................................... 118 

6.1.1. A desvalorização do Espanhol no período pré e pós-ditadura militar .............. 121 



 

 

6.2. UMA NOVA VALORIZAÇÃO EM FACE DA INSERÇÃO DO MERCOSUL E DA 

LEI 11.161 DE 2005 ......................................................................................... 124 

7. PERSPECTIVAS PARA O FUTURO DO ENSINO DO ESPANHOL NO BRASIL

 131 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 142 

 



13 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é fruto de uma relação afetiva entre a pesquisadora e seu 

objeto de análise, conforme brevemente passo a explicar. 

A paixão pela língua espanhola surgiu em 1997, quando era ainda aluna do 

ensino médio e me foi oferecida a opção de, além do Inglês, ter o Espanhol como 

disciplina de Língua Estrangeira optativa.  

Inicialmente, foi enorme meu interesse em estudar um idioma que, no final da 

década de 90, se descobria através de suas canções, e como idioma intermediador 

de um bloco econômico na América Latina, gerando, nesse contexto, novas 

oportunidades de emprego para quem então o dominasse. Motivada por esse 

interesse pela língua e cultura espanholas, decidi então, em 1999, prestar vestibular 

para Letras na habilitação Português/ Espanhol. Para minha grande surpresa, obtive 

aprovação nas três universidades públicas pretendidas, tendo sido a UERJ a 

instituição escolhida para ingressar em meus estudos de nível superior. 

Em 2003, tive a oportunidade de conhecer e estagiar em uma instituição 

pública do Estado, o CAP-UERJ, vindo a trabalhar em sala de aula com os dois 

idiomas, Português e o Espanhol, para alunos do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Entretanto, a necessidade de trabalhar e estudar conduziu-me para um 

caminho profissional até certo ponto diferente daquele que poderia ter trilhado em 

uma escola de ensino fundamental e/ ou médio como professora já formada em 

2004, visto que passei a lecionar Espanhol para Negócios para pequenos grupos de 

estudantes em ambiente corporativo. 

Contudo, nunca abandonei os estudos da língua espanhola de forma mais 

abrangente, não me limitando ao ensino do idioma para fins específicos, buscando 

sempre mais conhecimentos a respeito das implicações históricas e 

socioeconômicas do ensino do Espanhol em nosso país. 

Nesse sentido, o contato com nativos hispanofalantes, em uma viagem em 

2003 para Argentina, incentivou-me sobremaneira a planejar uma viagem para a 

Espanha, razão pela qual, em setembro de 2008, parti rumo ao país tão sonhado, 

para visitá-lo e aprofundar-me nos estudos da língua. Em Madrid, concluí um curso 
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em uma escola de intercâmbio vinculada ao Instituto Cervantes, onde obtive 

Certificação Superior de Espanhol para as finanças chancelada pela Cámara de 

Comércio de Madrid.  

Passada essa experiência, continuei trabalhando com o ensino de Espanhol 

para Negócios, voltando a ter contato com falantes da língua nativos em uma nova 

viagem à Argentina em 2015. Em 2017, optei por um novo rumo profissional, 

passando a lecionar Espanhol para estudantes infantis e, em seguida, prestei o 

concurso do mestrado para a UFF. Finalmente, logrei ser uma pesquisadora em 

nível de mestrado, algo que tanto almejava em minha carreira. 

Todo esse relato, que inclui elementos biográficos em uma introdução de 

trabalho acadêmico, visa a expressar a natureza afetiva que, afinal, está na relação 

entre a autora e o seu objeto de análise. Como pesquisadora, enfrentei questões as 

quais tive oportunidade de investigar, tais como a luta da língua espanhola para 

afirmar-se no sistema de ensino brasileiro, a forma pela qual a cultura espanhola 

chegou ao Brasil, a influência das relações políticas e comerciais nos países de 

língua espanhola no século XX, a política de ensino de Línguas Estrangeiras no 

século XX, a análise da legislação brasileira para o ensino de Espanhol e a situação 

do Espanhol no currículo do ensino básico brasileiro no século XX, além de 

perspectivas para o futuro do ensino do Espanhol no Brasil. 

Dadas as questões de pesquisa suscitadas pelo meu interesse acadêmico, e 

indagação científica acerca dos aspectos que compõem a história do ensino da 

Língua Espanhola no Brasil e seus desdobramentos, este trabalho foi desenvolvido 

em sete capítulos. 

No primeiro capítulo, Sobre a Historiografia da Linguística, conceituam-se as 

principais teorias e os princípios da Historiografia da Linguística que servem como 

base teórica da dissertação, ou seja, seus fundamentos, bem como os princípios da 

contextualização, da imanência e da adequação. Esta dissertação tem como norte 

os princípios da contextualização e da adequação, uma vez que considera relevante 

o contexto social e histórico dos espanhóis no Brasil para o processo investigativo. 

Ainda neste capítulo, consideram-se brevemente alguns conceitos 

subliminares em Historiografia da Linguística a partir dos estudos de Koerner, 
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perpassando as etapas de desenvolvimento da disciplina ao longo da história da 

linguística no século XX, que culminaram nos diferentes tipos de história linguística. 

No segundo capítulo, Cultura espanhola no Brasil: uma história de imigrantes, 

retrata-se o desenvolvimento da cultura espanhola no Brasil no século XX com a 

chegada dos imigrantes, pautando-se teoricamente na obra de Marilia Dalva e 

Klaumann Cánovas sobre os imigrantes espanhóis na Paulicéia, nos Boletins 

Sociais da Casa de España no Rio de Janeiro, e na dissertação de Katia Muniz , Os 

filhos de Santiago em terras cariocas: a construção da identidade espanhola, entre 

outras obras. Nesse ponto, é retratada a chegada dos imigrantes espanhóis no 

Brasil, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, apontando alguns 

aspectos da contribuição cultural do espanhol em nosso país. 

No terceiro capítulo, Relações políticas e comerciais com países de língua 

espanhola no século XX, faz-se um balanço das relações comerciais entre o Brasil e 

países de língua espanhola ao longo do século XX, justificando a implantação do 

ensino dessa língua nas escolas brasileiras. Descrevem-se as relações com o 

Mercosul, as empresas espanholas e hispano-americanas que chegaram ao Brasil, 

e a consequente importância de se conhecer bem o espanhol no meio empresarial.  

Dando continuidade a esse capítulo, apresenta-se uma tabela que exibe a 

posição da Espanha no Volume de Exportações e Importações do Mercosul em 

relação a outros países, evidenciando a importância econômica do país. De igual 

maneira, expõem-se um gráfico de investimentos diretos no Brasil, no qual a 

Espanha se encontra em segunda posição como investidora no país. Para 

comprovação desses dados, buscou-se embasamento teórico em Cervo e Bueno, 

Kakuta, Tota, entre outros, além da análise de fontes do Banco Central do Brasil.  

No quarto capítulo, Política de ensino de línguas estrangeiras no século XX, 

busca-se tratar da política de ensino de Línguas Estrangeiras no século XX, 

apresentando um histórico do ensino de Línguas Estrangeiras no currículo escolar 

oficial, analisando a continuidade e descontinuidade dessas disciplinas na grade 

escolar oficial. Procura-se também, nesta parte, discutir o posicionamento do 

Espanhol entre as línguas ensinadas e, mais especificamente, a situação do 

Espanhol no currículo do Colégio Pedro II. O livro História, memória e ensino de 

espanhol, de Deise Picanço, além de outros autores, como Poso y poso, constituem 
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a base teórica para tais reflexões. Tratou-se o tema do Espanhol consolidado como 

disciplina a partir, principalmente, de sua inclusão na grade curricular do sistema 

educacional brasileiro com a Reforma Capanema.  

Na Era Vargas, aprendiam-se vários idiomas além do português, sendo eles o 

francês, o latim, o espanhol e o grego no ensino colegial. Após a LDB de 1961, 

apenas uma disciplina de língua estrangeira figurava no currículo das escolas no 

âmbito da educação formal. Nesse contexto, o inglês passou a ter hegemonia em 

detrimento do espanhol, pois se tratava de uma língua utilizada nas relações 

comerciais. Com a LDB de 1971, o ensino passou a ser profissionalizante e o estudo 

de línguas passou a ser instrumental. O auge do Espanhol se deu nas décadas de 

40 e 50. Com a LDB de 1996, no antigo Segundo Grau, o aluno passa a escolher 

uma língua estrangeira obrigatória e outra optativa, abrindo caminho novamente 

para o Espanhol. A criação da associação de professores de Espanhol na década de 

80 motivou a retomada de uma perspectiva de vanguarda, por parte do governo 

brasileiro, a respeito do ensino do idioma.  

Os materiais didáticos de Espanhol se encaixavam no perfil das definições do 

Programa Oficial: em muitos deles os alunos eram apresentados a ídolos espanhóis 

e hispano-americanos como Cid Campeador, Carlos V, Isabel a católica e Bolívar, 

entre outros. Muitos reproduziam fotos das cidades espanholas, hispano-americanas 

e brasileiras como forma de aproximação ao idioma. Além disso, introduzia-se 

questões elaboradas a partir de interpretações de texto, tendo como base poemas 

em língua castelhana. 

No quinto capítulo, Legislação brasileira para o ensino do espanhol, 

apresenta-se a legislação brasileira para o ensino do Espanhol, e faz-se uma análise 

das leis educacionais mais importantes sobre o ensino de Línguas Estrangeiras no 

século XX. 

Nesse ponto, destaca-se um relato da história do Colégio Pedro II, tendo em 

vista ter sido essa a primeira instituição de ensino que inseriu o Espanhol como 

Língua Estrangeira em sua grade curricular. Cita-se a lei Rocha Vaz, de 1925, que 

trata da extinção do Espanhol e a designação do professor de Espanhol para a 

cátedra de Português. Além disso, apresenta-se algumas considerações sobre a 

Reforma Francisco de Campos de 1931, durante a Era Vargas, na qual, novamente, 
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o ensino de Espanhol é renegado, permanecendo somente o ensino de sua 

Literatura no currículo escolar oficial. Em seguida, comenta-se a Reforma 

Capanema de 1942, regulamento que reabilita o Espanhol como disciplina 

obrigatória. A disciplina passa a ser oferecida no curso clássico e deveria ser 

ministrada na 1ª e 2ª séries, observando-se que o curso científico teria oferta de 

ensino de Espanhol na 1ªsérie. 

A partir da sanção da Lei de Diretrizes e Bases de 1961, mais uma vez o 

ensino de Espanhol foi reduzido. Apesar de ter permanecido no currículo das 

escolas dos estados que faziam fronteira com países hispanos, o Espanhol deu 

lugar ao Inglês e ao Francês na grade curricular das escolas em geral. O ensino de 

Inglês justificava-se de forma contundente pela importância política e comercial dos 

Estados Unidos da América e o de Francês, por sua grande influência cultural 

mundial.  

Com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases de 1971, não houve nenhum 

tipo de mudança absoluta no ensino de Línguas Estrangeiras, permanecendo a 

hegemonia do Inglês e do Francês no cenário educacional brasileiro. 

Contudo, a participação do Brasil no Mercado Comum do Sul, criado em 

1991, propiciou um natural aumento do interesse de se aprender espanhol para as 

comunicações comerciais. Em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases, a chamada 

Lei Darcy Ribeiro, vem ao encontro dessa crescente procura pelo ensino de 

Espanhol, visto que, de acordo com o regulamento, o Ensino Médio (antigo segundo 

grau) passa a ofertar uma língua estrangeira moderna e uma segunda língua 

optativa. A língua obrigatória passaria a ser o Inglês, e a língua optativa passaria a 

ser o Francês ou o Espanhol.  

No capítulo seis, A situação do espanhol no currículo do ensino básico 

brasileiro no século XX, disserta-se sobre a situação do Espanhol no currículo do 

ensino básico brasileiro no século XX, descrevendo-se a posição do Espanhol entre 

as línguas estrangeiras ensinadas no Brasil. Apresenta-se também a trajetória da 

disciplina Espanhol no currículo do Colégio Pedro II ao longo do tempo, tomando-se 

como base a obra, ainda no prelo, História do ensino de Espanhol no Colégio Pedro 

II, de José Ricardo Dordrón de Pinho. Relata-se que, na década de 80, o Espanhol 

foi ensinado no Colégio Pedro II, exclusivamente no projeto Clube das Línguas, 
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cujas aulas ocorriam no contraturno escolar. Já o cenário da década de 90 

caracterizou-se pela inclusão do idioma na grade curricular da escola.  

No sétimo e último capítulo, Perspectivas para o futuro do ensino do espanhol 

no Brasil, faz-se menção ao futuro do ensino do Espanhol no Brasil, discute-se sobre 

o mercado de trabalho para o professor de Espanhol, a possibilidade de que essa 

disciplina venha a ser obrigatória no currículo escolar e o comportamento do aluno 

brasileiro quanto ao interesse de aprender espanhol. Como profissional da disciplina, 

creio que o Espanhol faz parte da cultura do Rio de Janeiro, de São Paulo, assim 

como dos estados fronteiriços aos países de língua espanhola, razão por que se 

torna necessário preservar sua utilização nas demandas comerciais do Mercosul. 
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1. SOBRE A HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA 

 Como mencionado na Introdução, esta dissertação tem como objetivo uma 

análise de cunho histórico-bibliográfico do desenvolvimento do ensino do Espanhol 

durante o século XX. Para explorar essa questão, a pesquisa se baseia em um 

referencial teórico relacionado à Historiografia da Linguística e os princípios 

historiográficos norteadores das fases de organização do trabalho de investigação a 

seguir considerados. 

 

1.1.  A HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA E SUAS BASES CONCEITUAIS 

  A Historiografia da Linguística é a ciência que se ocupa da construção de 

uma narrativa observatória de alguns eventos que levam ao discurso histórico 

constituído, dessa forma, pela descrição, análise e interpretação de fatos 

relacionados à linguagem e ao estudo das línguas no decorrer de sua 

temporalidade.  

 Um historiógrafo deve dominar temas como história, linguística, filosofia e 

história das ciências, e ser de tal forma perspicaz que possa identificar as mudanças 

e os processos envolvidos na descoberta de algo novo na história. 

  A narrativa historiográfica necessita do registro de obras, datas, autores e 

pessoas influentes, gerando a ideia de linearidade. Outro aspecto importante é a 

necessidade de “problematizar” processos anteriores, analisando pontos e 

reflexionando aspectos extralinguísticos como o contexto social, histórico e 

intelectual de uma produção de conhecimento. Esses fatores, que comumente 

integram a dimensão externa do objeto de pesquisa em si, são de grande relevância, 

visto que são considerados no âmbito das continuidades e descontinuidades em que 

as teorias, ideias e propostas transitam de forma paralela. 

 No primeiro nível do estudo historiográfico, o que se valida é a forma do 

discurso na teoria, escola ou autor em questão; no segundo nível, o conteúdo do 

discurso ganha destaque e, no terceiro nível, o que se solidifica são as estratégias 
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argumentativas para o convencimento utilizadas no meio acadêmico e científico 

sobre as teorias, métodos e explicações. Tal análise propõe uma visão internalista, 

visto que a pesquisa exerce influente papel na reorganização dos estudos de 

linguagem ao avaliar, formular e reformular teorias e práticas sobre o trato da língua. 

Já na visão externalista, o aspecto social faz parte do processo histórico da 

formação e desenvolvimento do estudo de linguagem e suas práticas discursivas. 

 Batista (2013, p. 37) afirma que a Historiografia da Linguística se apoia na 

filosofia, pois reconstrói dados e se embute na problematização e na crítica de 

eventos que são reconstruídos através uma metodologia e uma lógica. De modo 

semelhante, pode-se dizer que a pesquisa historiográfica dialoga com a sociologia, 

tendo em vista os estudos científicos serem produzidos em contextos definidos tanto 

na produção quanto na concretização desses estudos. 

  Quando investigamos uma teoria, alguns aspectos são considerados 

relevantes com o clima intelectual de um momento histórico, ou seja, a atmosfera 

política e intelectual que compõe aquele momento, as formas de reconhecimento 

histórico de determinado recorte temporal, o desenvolvimento dos estudos de 

linguagem relacionados à temática social e, posteriormente, as relações de contato 

dos pesquisadores com as estratégias argumentativas levando a aceitação ou a 

rejeição de um padrão nos estudos de linguagem. 

1.2.  OS PRINCÍPIOS DA HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA 

 Segundo Koerner (1995)1, o estudo da metalinguagem faz-se mediante 

consideração de três princípios historiográficos. O primeiro trata da contextualização, 

em que se torna relevante a reconstrução do contexto social e histórico que nos leva 

a permitir o desenvolvimento, a divulgação e a recepção de um pensamento ou 

teoria linguística. A produção e a recepção das ideias linguísticas tornam-se 

presentes concomitantemente e dispõem de uma relação constante com outras 

perspectivas de reflexão.  

 
1 “Persistent issues in Linguistic Historiography”, no volume Professing Linguistic Historiography. 
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  O segundo princípio, o da imanência, compreende o objeto da análise em 

sua própria natureza, caráter social e temporal, extraindo o conteúdo do pensamento 

linguístico e como ele se define, respeitando de forma fidedigna o conteúdo da obra.  

 O terceiro e último princípio seria o da adequação, onde ocorre a análise dos 

dois princípios anteriores e são feitas as observações e críticas que constituem a 

base de uma narrativa historiográfica. O esboço dessas relações e os esforços de 

interpretação geram uma reflexão que resulta em inclusão, desenvolvimento e 

recepção dos saberes linguísticos em contextos históricos previamente analisados. 

1.3.  A HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA 

  A história, segundo Koerner (2014, p.13), está intimamente ligada à 

historiografia devido a quatro razões. O primeiro argumento é o de que o estudo 

historiográfico, em função de sua orientação teórica, fornece ao pesquisador uma 

visão e um distanciamento que lhe propiciará reconhecer aspectos significativos e 

relevantes dentro da disciplina de “teorias” ainda consideradas imaturas e sem 

fundamento.  

 O segundo argumento encontra-se no fato do que a disciplina oferece ao 

estudioso da língua conteúdo para a pesquisa sobre o desenvolvimento da sua 

própria área de estudos. Ou seja, o conhecimento diferencia o pesquisador do 

assistente; o pesquisador sabe de onde surgiram as técnicas e quais são suas 

limitações, e o assistente somente domina a arte do ofício. 

 A terceira razão pode ser articulada com os fundamentos supracitados, 

relacionados à história das ideias linguísticas, conhecimento essencial para a 

formação geral de um linguista. A Historiografia da Linguística vem unificar a 

habilidade do julgamento de teorias novas ou de teorias opostas, simultaneamente, 

evitando que os estudiosos da disciplina aceitem, de maneira acrítica, demasiadas 

reivindicações em defesa de uma dada teoria linguística. 

 Por fim, o quarto argumento refere-se à forma pela qual a disciplina de 

historiografia permite ao interessado participar de esforços científicos que 
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perpassam sua vida, explorando o contexto social, contribuindo, portanto, para a sua 

experiência pessoal. 

  Nesse contexto, a primeira categoria de escrita da História da Linguística, ou 

seja, a que pretende unificar os objetivos, pode parecer mais fidedigna, visto que 

integra relatos objetivos (embora pareça mais prudente não termos tanta certeza 

sobre isso). A segunda categoria de História da Linguística poderia ser mais bem-

sucedida pela sua natureza propagandista, tendo em mente como melhor exemplo 

deste tipo de estudo a obra Cartesian linguistics (1966), de Chomsky. Já a terceira 

categoria de História Linguística pode emergir em qualquer ponto do 

desenvolvimento de uma área específica de pesquisa científica, sendo que a sua 

intenção final é menos adicta do que nas outras categorias e tem comumente uma 

abordagem mais abrangente, embora o estímulo à investigação possa ser de cunho 

particular. 

  Embora possa ter sido o resultado de um estudo individual, esse fazer 

histórico, na realidade, parece manifestar o empenho de uma geração de 

investigadores, interessados principalmente na restruturação de uma disciplina 

quase que totalmente destruída por uma guerra mundial. Temos como exemplo a 

obra de Pedersen (1931), incluída nesse terceiro tipo, na medida em que buscou 

recuperar uma tradição linguística que, na opinião do autor, poderia ter continuado a 

fundamentar o trabalho investigativo subsequente no âmbito da linguística histórico-

comparativa, durante o período que sucedeu a Primeira Guerra Mundial (1914-

1918). 

  Alguns autores acreditam no surgimento de uma quarta categoria de escrita 

da História da Linguística. Atualmente nomeado Historiografia da Linguística, esse 

quarto tipo compreende a História da Linguística não somente subordinada à 

disciplina, mas assumindo um papel equivalente ao da História da Ciência para o 

estudioso das Ciências Naturais. Em suma, ao identificar a relevante diferença entre 

história e crônica, os novos historiadores da linguística estabeleceram a distinção 

entre Historiografia e História, oferecendo novos paradigmas para os estudos de 

Linguagem. 
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 Ao alvorecer da década de 80 do século XX surgiu uma gama de estudos 

relacionados a linhas opcionais de conduta historiográfica que debatem sobre a 

abordagem mais apropriada à História da Linguística, sugerindo aspectos que 

poderiam propiciar análises mais apropriadas, como por exemplo, as obras de 

Schmitter (1982), Grotsch (1982) e Christmann (1987). Todavia, até o momento, não 

se chegou a um consenso relativo a procedimentos teórico-metodológicos que 

podem ser empregados nas pesquisas na área de Historiografia da Linguística e há 

indícios de que a discussão irá perdurar por mais algum tempo. 

1.4.  DESDOBRAMENTOS DA HISTÓRIA DA LINGUÍSTICA NO SÉCULO XX 

  Grande parte das obras que tratam dos esforços da História da Linguística 

de meados do século XX foi produzida a partir do big splash de Chomsky, ao proferir 

sua conferência no Ninth International Congress of Linguistics, ocorrido em 

Cambridge, Massachussets, em 1962. 

  Em meio àquela produção bibliográfica, destacou-se pela contundência a 

obra de R.H. Robins, a Short History (1967). A esse respeito, Koerner (2014, p. 20) 

argumenta que parte de seu sucesso foi resultado de ter sido o livro a única obra 

escrita por um falante nativo do inglês e, por esta razão, ficado apartado de qualquer 

avaliação crítica à obra de Chomsky, inclusive as suas últimas investidas pela 

História da Linguística, em se tratando de uma dimensão que poderia imbuí-la de um 

propósito pedagógico tal qual o de um compêndio no contexto do ensino. Como 

todos os livros da sua época, a sua narrativa sofisticada não pode ocultar os seus 

erros científicos. Koerner (2014, p. 24) ainda ressalta o grau de complexidade da 

disciplina tendo em vista o fato de que seria quase impossível ao estudioso comum 

enfrentar o desafio de abarcar 2500 anos de história da linguística ocidental em 

meras 200 páginas.   

  De acordo com Koerner (2014, p. 25), o estabelecimento da Historiografia da 

Linguística como disciplina científica se deu com o primeiro International Conference 

on the History of the Language Sciences (ICHOLS), realizado em Ottawa, Canadá, 

em 1978. Nesse mesmo ano, foi fundada em Paris a Societè D’Histoire et 

d’Epistemologie des Sciences du Language (S. H. E. S. L). Em 1984, realizou-se em 
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Oxford a Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas (HSS) e, desde 

então, foram criadas várias sociedades semelhantes internacionais e regionais, 

como por exemplo, a sociedade holandesa Geschiedenis van de Tasskwetenschap 

de Amsterdã e a alemã Arbeitskreis Geschichte der Sprachwissenschaft, em 

Münster. 

  A NAAAHOLS (North American Association for the History of the Language 

Sciencies) foi iniciada em 1987 pelos EUA, seguida no processo pela Itália com a 

sociedade de orientação histórica Società di Filosofia delk Linguaggio (SFL) em 

1995 e a Sociedad Española de Historiografia da Linguística (SEHL), criada na 

Espanha em 1995. Finalmente, nos anos 1990, foram criadas associações de 

História da Linguística em locais afastados do centro europeu, como por exemplo, a 

cidade de São Paulo e a cidade do México. Essas associações e tantas outras 

organizaram e ainda organizam encontros científicos locais e no exterior. 

 Koerner (2014, p. 26 e 27) crê que todos os historiógrafos do momento 

admitem que um trabalho investigativo mais eficaz, mesmo em esferas como as dos 

clássicos (ex: Taylor, 1987), do início ou final do período medieval (ex: Law,1993 e 

Ebbesen,1995) ou de algum outro momento da história do pensamento linguístico, 

seja bem mais bem conduzido por um grupo de especialistas do que por apenas um 

pesquisador, trabalhando de forma individual. 

   É necessário nos mantermos em vigília, não nos acomodarmos e 

lembrarmos de que a História da Linguística deve manter-se como parte integrante 

das Ciências da Linguagem e não uma segmentação em separado, tanto no quesito 

organização como no quesito filosófico. 

 Passados quarenta anos, Koerner (2014, p. 29) traz a lume a relevância da 

História da Linguística e, embora nem todos tenham ficado convencidos dos 

argumentos, o clima de opinião havia realmente mudado. Durante o início da  

década de 1970, no período em que se empenhou esforços pelo reconhecimento  da 

História  da Linguística como uma disciplina abalizada pela própria Linguística, era 

naturalmente esperado que se exigisse da Historiografia da Linguística o rigor 

metodológico que a tornaria digna de respeito perante as visões dos verdadeiros 

linguistas para quem a linguística significa teoria. 
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 Esta atitude modelo com relação aos temas históricos pode, 

preliminarmente, conforme aponta Koerner (2014, p. 30), estar relacionada com o 

êxito de Cartesian Linguistics (1966) de Chomsky, posto que Chomsky estava de 

certo modo combinando a teoria com um interesse de encontrar antepassados, parte 

da história, em sua prática. Mesmo que esse tipo de busca ao antecedente, uma 

abordagem extremamente presentista e anti-histórica, tivesse sido desconsiderado 

de imediato, as investigações de Chomsky acerca do passado linguístico, que 

favoreceram a instituição deste tipo de atividade científica, pareceu legitima para 

diversos norte-americanos durante o final da década de 1960 e o início da década 

de 1970. 

  Entretanto, desde os finais dos anos 1970, a História da Linguística veio a 

ser uma disciplina considerada como atividade cientifica séria, sobretudo na Europa, 

porém também em outros países. No campo em que um debate da razão de ser da 

matéria não é requerida, a Koerner (2014, p. 30) foi permitido manifestar-se com 

uma opinião divergente, dada a sua experiência de longo prazo no que se refere a 

dados históricos.  

  A esse respeito, ressalta-se que o propósito do linguista nunca foi o de 

persuadir as pessoas, seja na Espanha, Itália ou Alemanha, a aceitar a ideia de que 

uma concepção histórica seria adequada para a atividade do linguista ou filósofo da 

língua. 

  O livro de Chomsky nunca foi uma história, porém certamente ele 

descreveria sua narrativa, hoje, como uma reflexão sobre como os fatos deveriam 

ter ocorrido, mas não ocorreram, ao mesmo tempo em que os volumes de Sebeok 

(1975) abarcam colaborações que se curvam sobre os apontamentos passados da 

história linguística, porém com  reduzida pesquisa original, antes constituindo-se em 

uma exposição de como o trabalho deveria ser feito de fato. 

 Comprovar a finalidade de uma disciplina como a da História Linguística faz-

se necessário para a ciência das linguagens. Atualmente, com a redução mundial de 

instituições acadêmicas, peculiarmente nas áreas das ciências sociais e de artes 

liberais, essa proposição pode ser até mesmo mais difícil de ser encaminhada.  
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  Torna-se relevante ressaltar que matérias como a História da Ciência e a 

História da Medicina, por exemplo, são comumente bem-sucedidas no Hemisfério 

Norte; inclusive a História da Filosofia e História da Psicologia são disciplinas bem-

conceituadas na pesquisa e educação universitária. Dessa forma, poderíamos 

questionar por que a História Linguística tem sido alvo de menor interesse na 

Academia. Além do mais, se levarmos em consideração que o surgimento da 

Linguística como ciência se deu há duzentos anos, o estudo da linguagem insere-se 

numa tradição epistemológica tão antiga como a da Biologia e a da Química. 

 A ciência da linguagem, um campo de estudos no qual a coexistência de 

visões teóricas discrepantes e de sistemas metodológicos provavelmente 

polarizantes, precisaria, na visão crítica de Koerner (2014, p. 31), de uma 

perspectiva mais histórica, da mesma forma que, minimamente, a medicina moderna 

apoia-se história para orientar o seu conhecimento das ciências da saúde agora.  

  O uso mais interessante da História Linguística é o de introduzir o iniciante 

nos estudos da Linguística propriamente dita, estendendo ao estudo as mais 

variadas formas de pensar sobre o que a área entende como o seu objeto de 

pesquisa, e as teorias e métodos que constituem o seu conjunto de ferramentas 

essencial para o desenvolvimento de uma investigação científica.  

 Quando um estudioso passa a dominar os fundamentos, porém, existe a 

possibilidade de que a história da disciplina, a concepção da das suas teorias e o 

conhecimento dos objetivos variáveis da linguística ao longo do desenvolvimento de 

preocupação humana com a língua tornem-se esquecidos, se alguma vez chegaram 

a ser debatidos. Hoje, o estudante será exercitado nas ciências da linguagem e por 

meio de suas subdivisões, como a fonologia, morfologia, sintaxe e outras.  

 Da mesma maneira, serão transmitidos os conceitos atuais naqueles 

campos de interesse e os instrumentos para desenvolver a pesquisa nas subáreas 

específicas. É possível que o iniciante possa a nunca vir a ser conscientizado acerca 

dos fatores condicionantes do seu fazer linguístico, a não ser que o professor tenha 

a compreensão de que um aluno deve possuir uma base sólida do legado que 

informa sobre a atividade atual de pesquisa.    
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 O desconhecimento por parte dos estudantes da Linguística acerca de tudo 

que antecipa o passado mais recente não é tão preocupante. O que de fato 

preocupa é que os estudos acadêmicos parecem recomendar que Chomsky, 

Saussure ou qualquer outro teórico na área precisam ser percebidos como autores 

de quase qualquer conceito que seja relevante na atualidade. A sua importância, 

porém, não reside na sua originalidade e ineditismo, mas em terem sintetizado o 

conhecimento linguístico, e, algumas vezes, extralinguístico coletado, 

estabelecendo, dessa forma, um quadro teórico-epistemológico próprio, não 

obstante a origem das ideias particulares nele contida (Koerner, 2014, p. 33). 

   Durante muitos anos, o argumento de Koerner (2014, p. 33) foi o de que “a 

História da Linguística deveria fazer muito mais do que servir para fins de 

inicialização como ficou esboçado anteriormente”. O autor demonstra preferência 

pelo termo Historiografia da Linguística, por meio do qual faz referência a uma forma 

temerosa de enfrentar o passado linguístico, oferecendo aos linguistas ferramentas 

para atualizarem seus conhecimentos relacionados ao seu próprio campo.   

 Outro argumento do autor é que este saber estabelece a distinção 

fundamental entre o investigador e o assistente de laboratório, onde o pesquisador 

conhece a origem das técnicas e suas restrições, ao mesmo tempo em que o 

assistente de laboratório, que atua apenas na dimensão mecânica do trabalho, as 

desconhece, podendo, com extrema facilidade, ficar bloqueado diante de um 

procedimento que não apresenta o resultado esperado.   

  Já nos anos de 1970, havia sido aberta a discussão de que a Historiografia 

da Linguística, dado que já é norteada para a teoria, propicia ao cientista a 

perspectiva e o distanciamento que lhe possibilitará discernir entre aspectos 

favoráveis dentro da disciplina de “teorias” e demandas sem sentido.  

 Ou seja, ao lado das duas afirmações anteriormente mencionadas a favor do 

ensino da história das ideias linguísticas como sendo parte da saber genérico de um 

linguista ao reconhecer a experiência do desenvolvimento da própria disciplina, a 

Historiografia da Linguística desenvolve a competência para uma análise crítica de 

novas e discordantes teorias, protegendo o cientista assim de aceitar sem críticas 

quaisquer apelos em defesa de um conceito linguístico particular.  
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 Pode-se adicionar dois fatores favoráveis ao estudo da História da 

Linguística. Ambos podem parecer fugazes a alguns, mas, segundo Koerner (2014, 

p. 35), não devem ser totalmente rejeitados. Um deles está relacionado à convicção 

do autor de que algumas vezes a Historiografia da Linguística pode levar o estudioso 

a realizar empreitadas científicas que extrapolam sua própria vida, uma vez que, 

desta maneira, ampliam sua experiência pessoal.  

 Outro ponto adicional talvez seja mais aceitável, segundo o autor. Em um 

momento em que a investigação linguística cada vez mais se especializa e se divide 

em diferentes subáreas, a História da Linguística pode exercer um papel de agente 

englobante e agregador.   

1.5.  OS TIPOS DE HISTÓRIA DA LINGUÍSTICA 

 Há quarenta anos Koerner (2014, p. 36) apresentou quatro tipos de História 

da Linguística, os quais se relacionam a distintas formas de proceder à pesquisa 

neste campo do conhecimento: histórias de compilação, histórias propagandísticas 

da linguística, padrões desprendidos de história e história crítica ou reflexiva 

(KOERNER, 1974b).   

1.5.1.  Histórias de compilação 

 São as histórias elaboradas por uma geração em determinada época, grupo 

de interesse ou mesmo por indivíduos isoladamente, cujas narrativas expressam 

suas ideias, convicções e compromissos, e que cumprem uma meta desejada, 

considerando-se que o trabalho posterior na área será destinado primordialmente 

àquilo que Thomas Kuhn (1970, p. 24) nomeou mopping up operations ou 

“operações de limpeza” em português — toda teoria linguística irá se aperfeiçoando 

e algumas crenças são extinguidas no decorrer do tempo; as atividades integradas a 

esse processo são denominadas “operações de limpeza”— .Nesse contexto, os 

teóricos acreditam que o quadro teórico já tenha sido adequada e eficientemente 

organizado para que qualquer membro da comunidade científica possa conduzir 
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com seriedade a sua investigação, não havendo necessidade de uma revisão 

metodológica. 

  Temos como exemplo as histórias de Ivié (1965), Leroy (1963) e Malmberg 

(1964) e outros que cumpriram tarefas semelhantes de compilar pesquisas 

anteriores na área da linguística como também de demonstrar as várias escolas 

estruturalistas. As histórias desses autores e de estudos análogos inscreveram 

determinadas tendências pós-Saussure no âmbito dos resultados mais relevantes da 

disciplina até quele momento, independentemente de terem suas origens em 

Bloomfield, Hjelmslev ou mesmo no Círculo de Praga.   

1.5.2. Histórias alusivas ou propagandísticas da Linguística 

  Trata-se da narrativa relacionada à história do pensamento linguístico que 

tem como propósito o enaltecimento modelo de pesquisa do autor. Pode ser 

chamada também de história pro-domo. Como exemplo, pode-se citar a gramática 

gerativa, movimento teórico linguístico que surgiu na década de 50 do século XX, 

tendo Noam Chomsky como um de seus representantes. De acordo com o linguista, 

a faculdade da fala é transmitida de forma hereditária e todo ser humano nasce com 

um genótipo que o habilita expressar sua linguagem. Segundo essa premissa, o 

indivíduo nasce com uma gramática geral no seu genótipo, a qual Chomsky chama 

de Universal, uma vez que pode se manifestar na superfície do consciente de uma 

maneira ou de outra, ou seja, através da gramática do Inglês, do Francês ou do 

Espanhol.   

 Esse tipo de estudo é denominado por Koerner (2014, p. 37-38) de história 

propagandística, o qual pode trazer privilégios desde que o seu cunho liberal seja 

reconhecido. Nessa abordagem, um determinado grupo de estudiosos elabora 

textos com o propósito de lançar uma ideia, conceito ou teoria que se opõem a 

visões anteriormente admiradas que ainda prevalecem. Temos como exemplo a 

Einleitung (1880) de Dellbrück (1842-1922), considerada uma espécie de  arauto das 

novas ideias científicas para uma nova geração de pesquisadores, desejosos por 

comprovar  que seus resultados obtiveram maior êxito do que as alegações 

anteriores já consagradas no campo, e que seus conceitos teóricos substituíram de 
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forma fidedigna aqueles que eram ensinados pela geração de linguistas que os 

antecedeu. 

1.5.3. Padrões desprendidos de histórias ou “Problemgeschichte” 

   Este é a terceira categoria de história que se costuma redigir sem intenção 

de legitimar nenhum quadro teórico ou paradigma científico, nem mesmo algum tipo 

de revolução científica dentro da disciplina. Dessa forma, caracteriza-se por ser um 

tipo de história menos sectária do que as duas anteriores, visando uma aproximação 

ao assunto que cumpre com suas promessas. 

  Segundo Koerner (2014, p. 39), o melhor exemplo desse tipo de história é a 

obra Sprachwissenschaft (1969) de Hans Arens, na qual o autor experimentou traçar 

o desenvolvimento do pensamento linguístico, desde a época em que as discussões 

sobre a língua entre os gregos tiveram início, até os trabalhos de pesquisa em 

linguística contemporânea. Indubitavelmente, o relato de Hans Arens não pretendeu 

apenas demonstrar que a disciplina Historiografia da Linguística percorreu um longo 

percurso para obter o aprendizado valorizado agora e os métodos desenvolvidos, 

porém também que todo o conhecimento é construído, de forma consciente ou não, 

com base nos resultados de trabalhos investigativos conduzidos por gerações de 

linguistas precedentes. Nesse sentido, a obra ressalta a importância da recuperação 

de paradigmas e teorias científicas do passado no desenvolvimento de novos 

conceitos no campo de estudos da Linguística.    

1.5.4. História mais crítica ou história reflexiva. A Historiografia da Linguística 

propriamente dita. 

 Apesar de Koerner (2014, p. 40) respeitar os trabalhos do terceiro tipo, 

particularmente a obra de Arens, o teórico acredita que necessitamos de um quarto 

tipo de registro de história, ou seja, uma narrativa reflexiva que situe o nosso 

passado linguístico como elemento constitutivo da própria disciplina, ao mesmo 

tempo em que uma atividade científica pautada em princípios adequadamente 
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estabelecidos, os quais podem ser comparados aos da própria ciência normal no 

que se refere a retidão do método e seriedade na sua utilização.  

 Nesse aspecto, Koerner (2014, p. 40) não defende que a História Linguística 

deveria ficar simplesmente subordinada à disciplina, mas se constituir de modo a 

exercer o mesmo papel que a História da Ciência exerce para o cientista natural. 

  Porém, devido à natureza eminentemente social da pesquisa em linguística   

a realização da proposta de Koerner pode se revelar mais dificultosa para o 

historiógrafo da Linguística do que para o historiador da Ciência. No entanto, é 

preciso ressaltar que a assimilação de métodos de análise desenvolvidos pelos 

cientistas naturais, sobretudo anatomistas comparativos, biólogos, geólogos e 

botânicos, propiciou à Linguística alcançar o status de ciência nos últimos 150 anos.    

  Para Koerner (2014, p. 41), as inclinações conceituais da própria Linguística 

podem ter origem no excesso de exigências de originalidade no que tange às 

teorias.     

  Nesse caso então observa-se que a Linguística não pode ser comparada à 

Física Teórica, por exemplo. Nitidamente esse fato não anula a propriedade de um 

tratamento mais formal, lógico ou matemático de certos elementos apartados da 

ação linguística, e inclusive o experimento por vários, em direção a oferecer um 

conceito generalizado da Linguística, que é um objeto muito abstrato.  

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA A HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA 

  Em suma, no que se refere ao desenvolvimento da Historiografia da 

Linguística, no campo científico e acadêmico, observa-se que a disciplina parece ter 

amadurecido de forma significativa, e que o campo historiográfico se apresentava de 

tal modo organizado que já não havia mais razão para uma preocupação com a sua 

continuidade.  

  Conforme Koerner (2014, p. 41), os congressos que ocorrem a cada triênio 

sob o título de International Conference on the History of the Language Sciences 

(ICHoLS), desde 1978, já contam com a décima-terceira edição de 2014 (Vila Real, 
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Portugal), comumentemente frequentados por uma centena de pesquisadores de 

cerca de vinte países, o que parece ser animador. Esta euforia relativa ao campo da 

Historiografia da Linguística desempenha um papel central na formação linguística 

geral.  

 Concluindo, a Historiografia da Linguística corrobora a formação de um 

pesquisador completo intelectualmente, apto a realizar avaliações sobre os estudos 

no campo científico em que irá trabalhar, avançando nos conhecimentos e saberes 

linguísticos, como também retomando conceitos pretéritos para uma futura reflexão 

teórica acerca do passado.  

 A Historiografia da Linguística demarca os limites de estudo, pois irá 

considerar as divergências e convergências, estabelecendo linhas de pesquisas, 

escolas, autores, teorias e, em uma dimensão crítica, é capaz de oferecer uma base 

de reflexão para os que desejam iniciar seus estudos. A observação do historiógrafo 

revela-se um elemento unificador da ciência pois repete uma análise historicamente 

situada referente a diferentes especializações. 
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2.  CULTURA ESPANHOLA NO BRASIL: UMA HISTÓRIA DE IMIGRANTES 

  Tendo em vista que esta pesquisa se direciona à análise histórico-

bibliográfica do desenvolvimento do ensino do Espanhol no Brasil do século XX, o 

presente capítulo busca traçar um panorama histórico da onda migratória a partir do 

final do século XIX e a formação de vários núcleos de imigrantes em alguns estados 

do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, considerando-se a importância 

do uso da língua espanhola no contexto cultural brasileiro. 

2.1. A CHEGADA DOS ESPANHÓIS NO BRASIL 

            No fim do século XIX, com o progresso da tecnologia dos meios navais, 

ocorreu um grande movimento de migratório na Europa de pessoas em direção às 

Américas, em busca de condições melhores de vida. Em sua grande maioria 

espanhóis, os emigrantes se direcionavam para as colônias ou ex-colônias da 

Espanha, especialmente a Argentina, o Uruguai e Cuba, tendo em vista os aspectos 

culturais e históricos relacionados ao seu país de origem. No decorrer do período, 

entretanto, crises financeiras passaram a afetar alguns desses países hispano-

americanos, os quais, consequentemente deixaram de ser um lugar predominante 

para os espanhóis. Simultaneamente, o Brasil atraía os imigrantes com o intuito de 

arregimentar mão de obra para trabalhar nos cafezais que se alastravam 

rapidamente pelo país. A grande riqueza que se originou do café acabou atraindo 

milhares de espanhóis, que rumaram para o Brasil em busca de uma nova vida. 

 De acordo com Riscado (2017, p. 304), o governo brasileiro e os 

proprietários de terras uniam-se não apenas em função de seus interesses pelo 

desenvolvimento da sociedade de modo geral como também da conscientização da 

importância dos trabalhadores imigrantes para o cultivo das diversas culturas, dentre 

as quais era destaque a cultura do café no oeste paulista. Entre os estados que mais 

receberam imigrantes encontram-se São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Paraná e Rio Grande do Sul, embora os estrangeiros também se destinassem à 

zona portuária. Os primeiros espanhóis e instalaram-se no Brasil no ano de 1880, 
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com o percentual de 75% direcionado às fazendas cafeeiras do estado de São 

Paulo.  

Esse número aumentou no período de 1904 a 1913, quando foram recebidos 

1.0006.617 imigrantes no Brasil segundo o IBGE, sendo a maioria oriundos de 

Portugal e Espanha. É válido destacar que, até um pouco antes da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), houve um acréscimo expressivo no número de imigrantes. 

Na maioria dos casos, os estrangeiros que aqui chegavam movimentavam-

se para o trabalho no campo e para as zonas portuárias. Os recém-chegados 

disputavam por ofertas de emprego com menos qualificação e até por lugares de 

moradia disponíveis de setores menos abastados da população local, incluindo 

mestiços e negros que também haviam se encaminhado em direção às cidades, 

logo após a abolição da escravatura. No início do século XX, a indústria paulista já 

contava com a iniciativa de diversos empresários espanhóis, cuja mão de obra era 

constituída em grande parte por seus conterrâneos. 

Com a chegada dos espanhóis por volta dos anos de 1939, a língua 

espanhola passou a circular nestas grandes capitais, influenciando assim a entrada 

da cultura hispânica no país. 

Conforme Riscado (2017, p. 305), essa expressiva corrente migratória 

decaiu na primeira metade do século XX, voltando a subir na década de 1950. Com 

referência nos dados do IBGE, no período de 1950 a 1954, entraram no Brasil 

84.851 pessoas de nacionalidades portuguesa, italiana e espanhola. 

Esses números sinalizam como mesmo após a aplicação da Lei Adolfo 

Gordo2 em 1907, e da Lei dos indesejáveis3 em 1921, a migração no início do século 

XX teve uma repercussão ainda maior do que a segunda corrente migratória no país 

 
2  
Conhecida como Lei Adolfo Gordo, nome que remete ao deputado paulista autor de sua 
apresentação da Câmera, visava reprimir as agitações sociais e intimidar o trabalhador imigrante, 
visto que previa a expulsão do país o estrangeiro que não se comportasse adequadamente, onerando 
seus patrões. 
 
3 O Congresso aprovou em 1921a Lei de Expulsão de Estrangeiros, que permitia, entre outras coisas, 
a deportação sumária de líderes estrangeiros envolvidos em desobediência da ordem e o fechamento 
de uniões operárias. Os anarquistas eram o principal alvo dessa lei. 
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no segundo segmento do século XX. A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

ocasionou uma baixa na corrente imigratória para o Brasil, auxiliada pela política 

antiemigratória da Era Vargas e sua política econômica ufanista que desenvolveu a 

produção mirando o produto interno. 

De acordo com o IBGE (2000), a imigração espanhola no Brasil iniciou-se 

em 1890, embora anteriormente a movimentação em direção a outros países da 

Europa, como a França, Alemanha e Inglaterra, fosse mais comum, Segundo o 

Boletim da Direção Geral da Emigração, a lenta industrialização, a diminuição de 

terras para cultivo, as pequenas propriedades os censos, entre outros entraves 

econômicos e sociais, motivaram galegos e andaluzes a buscar na emigração 

melhores condições de vida.  

No período que compreende os anos de 1882 a 1936, cerca de dez mil 

espanhóis imigraram para a América, segundo dados consulares. Ressalta-se a 

emigração ao Brasil havia sido proibida pelas Espanha na primeira metade do 

século XX, entre 1910 e 1942. 

De acordo com Silva (2007, p. 35), as regiões de cultivo de café de São 

Paulo eram praticamente o único destino dos emigrantes no final do século XIX. Do 

século XX em diante, a cidade do Rio de Janeiro iria também receber muitos 

espanhóis. De acordo com o Boletim da Direção Geral de Emigração, em 1925, os 

espanhóis acomodados no Rio de Janeiro encontravam-se, em grande parte, 

empregados como garçons de cafés e restaurantes. Sendo em sua maioria galegos, 

alguns vieram até a se tornar proprietários desses estabelecimentos. 

À proporção que a população carioca aumentava, a população espanhola 

reduzia, tornando-se cada vez mais rara sua presença no dia a dia da cidade do Rio 

de Janeiro. Segundo Silva (2007, p. 37), os poucos que se destacavam por melhorar 

seu status social contribuíam para reforçar junto à classe média a ideia de que os 

imigrantes poderiam representar uma ameaça em meio difícil situação econômica 

que se instaurou no governo Vargas na década de 1930. Além disso, ainda que se 

inserissem nas classes média e alta carioca na qualidade de donos de 

estabelecimentos clandestinos e anarquistas, os espanhóis poderiam ser vistos em 

sua maior parte em sindicatos, hotéis, bares e restaurantes. 
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Já na década de 80, segundo o censo divulgado pelo Boletim da Direção 

Geral da Emigração havia o registro de 98.515 espanhóis, entre homens e mulheres, 

em todo território brasileiro. Dos espanhóis que residiam no Rio de Janeiro, 47% 

tinham mais de 60 anos, enquanto 38% tinham entre 45 e 60 anos. Dessa forma, 

faz-se notório não apenas o envelhecimento da colônia como também uma 

diminuição da corrente migratória espanhola. 

2.2.  OS ESPANHÓIS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

O governo de São Paulo criou, em 1871, uma associação oficial com vistas 

à seleção de imigrantes e, em 1881, foi instituída uma comissão fiscalizadora além 

da criação de uma hospedaria e bolsa de trabalho do imigrante. A hospedaria dos 

imigrantes4 foi aberta em 1886, junto com a criação da sociedade Protetora de 

imigração, em março de 1884, quando foi aprovada uma lei que proporcionava o 

pagamento das despesas da viagem transatlântica de todos os imigrantes que 

trabalhavam na agricultura. (KLEIN, 1994, p.25). 

De acordo com as estatísticas oficiais, no período correspondente às 

emigrações em massa, a cada dez imigrantes que desembarcavam no Porto de 

Santos, oito se destinavam às zonas cafeeiras. Investiga-se que, do restante desses 

estrangeiros, alguns tenham continuado na cidade de Santos, fugindo à fiscalização 

no momento do desembarque, enquanto a outra seguia para a cidade de São Paulo, 

onde eram instalados na Hospedaria dos Imigrantes por força de contratos 

previamente fechados, nos quais eram atestadas as concessões de passagem para 

o emigrante pelo Governo Estadual. Apesar disso, muitos deles eram resgatados por 

suas famílias ou amigos e acabavam permanecendo na cidade.  

 A grande maioria, contudo, dirigia-se para as fazendas do Oeste Paulista, 

que se encontravam em um período de grande expansão. Os imigrantes aqui 

chegavam com o intuito de se tornarem proprietários, expectativa que, no caso 

espanhol – e nos casos de outras nacionalidades, era alimentada em seu país de 

 
4 A Hospedaria dos imigrantes do Estado de São Paulo foi criada em 1882, com o intuito de receber 
os imigrantes europeus que desembarcavam no Porto de Santos e mandá-los para as lavouras de 
café no interior paulista.  
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origem pelos agentes recrutadores, comumente chamados de “ganchos”, em sua 

estratégia de convencimento do imigrante acerca dos benefícios atrelados à 

passagem financiada pelos governos interessados.  

O rápido crescimento da economia cafeeira em São Paulo – que gerou 
capital para subsidiar a imigração estrangeira – seus outros 
desdobramentos (a expansão da rede ferroviária, industrialização e 
urbanização) aliados às reformas e políticas (como a abolição da 
escravatura e o estabelecimento de um regime republicano 
descentralizado), criaram condições importantes para a imigração em 
grande escala (BASSANEZZI, 1995, p. 24). 

No ano de 1910, o governo espanhol proibiu a emigração em terras 

brasileiras. O decreto foi resultado da avaliação do Conselho Superior de Emigração 

de Madrid sobre as condições adversas dos imigrantes. As transações para sua 

supressão por parte do governo brasileiro, que contestava as imprecisões no texto 

que compõe o “Decreto de Proibição”, geraram enorme correspondência oficial 

confidencial até 1913. 

Segundo Dalva e Cánovas (2009, p. 83), no início do século XX, os 

periódicos espanhóis tornavam públicos os maus-tratos contra os espanhóis, motivo 

de outra efusiva troca de correspondência diplomática, e que foram desmentidos 

pelas autoridades brasileiras. Neste caso, como no caso do Decreto da proibição, 

seus resultados foram inofensivos, especialmente sobre a efusão clandestina que 

ocorria no Estreito de Gibraltar, levando-se em consideração que 1912 foi o ano em 

que se registrou um dos maiores números de entrada de espanhóis no Brasil. 

Nesse quadro, estabelecido pela expansão internacional da economia 
cafeeira, a cidade de São Paulo subproduto imprevisto e até inoportuno 
dessa evolução, aparece aos agentes desgarrados e itinerantes enredados 
nela, como a possível boia salva-vidas do descomunal naufrágio que os 
flagelara. Desenganados das falácias do “ouro verde” [...], esses homens e 
mulheres das mais variadas culturas e extrações sociais, buscariam em São 
Paulo uma válvula de escape, um abrigo temporário ou, no melhor dos 
casos, uma segunda chance, na indústria ou nos serviços (SEVCENKO, 
1992).  

 Recém-chegado ao Brasil, o espanhol interagia com as condições de 

sobrevivência e a cultura já estabelecida por outras colônias de imigrantes que aqui 

se instalaram, cada qual detentora de tipos de conhecimento diversos. Nesse 

sentido, e diante de um sentimento de pertencimento nacional, o imigrante buscou 
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avaliar como se produziu, no aspecto pessoal e coletivo, o conjunto de métodos 

participativos, incomodativos ou de resistência.  

Nesse contexto, o imigrante espanhol procurou reelaborar o ajuntamento 

difundido de sua forma identitária urbana, ausente em sua essência, dado seu perfil 

rural, geralmente despreparados para as novas atividades relacionadas a 

movimentada cidade que surgia. É interessante que neste trajeto, seu equipamento 

cultural se mostrou adequado no aproveitamento das oportunidades que surgiam 

nas condições dadas, capturando os diversos aspectos culturais identitários e de 

grupo, projetando-os à vida urbana (DALVA; CÁNOVAS, 2009, p. 99). 

No decênio de 1903-1912, o cidadão espanhol que chegava à cidade de São 

Paulo, oriundo do interior do Estado ou não, confrontava-se com uma situação que 

de certa forma refletia o aumento do quantitativo de “jornaleros”.  

Segundo Dalva e Cánovas (2009 p. 106), arraigados no costume de seu 

país, de maneira clássica, agregada ao campo, os imigrantes denominaram-se 

“jornaleros” – categoria dinâmica e efêmera que, conforme destacou-se, surgiu  da 

complexa realidade dos imigrantes que em alguns momentos margeava a miséria 

mais absoluta – não apenas destacava agora um percurso marcado por oscilações 

estruturais relacionadas ao país de origem, (e associadamente às fazendas 

cafeeiras em alguns momentos) como alinhavava o deslocamento histórico de suas 

determinantes, para o país de destino e nele também para os grandes centros 

urbanos. 

No segundo decênio, o percentual de imigrantes domiciliados em São Paulo 

sofreu uma destacada redução para os domiciliados na capital, apresentando-se 

como 25,9%. Já no interior do Estado, o percentual no mesmo período foi de 37,8%. 

Portanto, somando-se os dois percentuais, podemos perceber que cerca de 36,3 % 

desses estrangeiros não declaram domicílio no Estado de São Paulo.  

Os dados do terceiro decênio se mostraram de forma mais equilibrada, 

conjecturando um percentual de 46,35% para a capital, de 48,3% para o interior, 

restando apenas 5,4% de domiciliados não informados.  
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Com relação à origem dos espanhóis que imigraram para o estado de São 

Paulo durante o período total abrangido pela pesquisa documental, constata-se que 

a maioria dos imigrantes era oriunda de três regiões da Espanha. A região mais 

relevante era a Andaluzia, que apresentou o fluxo mais significativo, não levando-se 

em conta o decênio analisado. 

No início do processo de imigração, os andaluzes constituíam 43,6% do 

fluxo total para o estado, em uma curva elevada, chegando na segunda década, ao 

estágio de 53% do quantitativo de espanhóis emigrados, índice que se estabilizou 

para o período posterior. Seguindo o mesmo caminho da Andaluzia, outras duas 

regiões destacaram-se como as de maior procura para o Estado de São Paulo. Em 

segundo lugar, com percentuais inferiores aos dos andaluzes, sobressaía a 

população originária da Galícia. Seu desenvolvimento também se diferenciava dos 

andaluzes, que se apresentou, conforme se pontua, com uma inclinação à alta, 

especificamente da primeira para a segunda década. Segundo Dalva e Cánovas 

(2009, p. 110), pode-se observar que a corrente da Galícia se revelou mais 

abrangente na primeira década, quando foi apresentado um percentual de 22,6% do 

total oriundo da Espanha. Contudo, essa corrente passou a apresentar índices de 

queda no segundo decênio de14,5% e, no terceiro decênio, de 10,3%. 

Em terceiro lugar, com menores índices, todavia superiores aos da maioria 

das regiões estudadas, situa-se a região de Castela e Leão, cujo crescimento, 

naquele momento, apresentou índices estáveis, com percentuais  sem grandes 

elevações: na primeira década, de 10,4%, na segunda década, de 12% e na terceira 

década, de 10,6% alcançando na segunda década os percentuais que a região da 

Galícia passaria a demonstrar em sua decaída.  

Historicamente, a região da Andaluzia é considerada a responsável pelo 

maior número de famílias estabelecidas nas colônias. Desta maneira, essa região 

aparece, desde o primeiro decênio, como também a de origem da maioria dos 

emigrantes que estavam vivendo na cidade, se fazendo representar por um 

importante número de jornaleros. No primeiro decênio, do total de emigrados 

daquela região, 25% identificaram-se como jornalero, sendo que desses, a metade 

vinha de Málaga. Todavia, já na segunda década, esse montante cresce de forma 
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extraordinária, passando a constituir aproximadamente 75% do número total de 

emigrantes, número que se estabilizou com uma queda na terceira década. 

Após os andaluzes, segue a região da Galícia, localizada ao norte 

peninsular, como responsável pelo segundo maior fluxo de emigrantes que chegou 

até o Estado de São Paulo. Mas, em processo diferente ao do andaluz – que se 

manteve no patamar do período, mostrando uma variação não tão substancial nos 

três decênios examinados –, o galego irá protagonizar um trajeto de queda em 

relação ao conjunto integral de emigrantes que desembarcaram na capital (e 

viajaram até o campo), no qual se demonstra que a expressão das correntes da 

Galícia se manifestará em queda a partir da segunda década, passando de 22,15% 

para 13,2%. 

Em relação à terceira maior corrente de origem de Castilla-León, observa-se 

que seus índices se mantiveram em um estágio mais estável quando comparados 

aos dos galegos no período e, distintivamente destes, apresentaram um aumento da 

primeira para a segunda década (de 9,4% para 12%). Nessa região, três províncias 

se destacaram das demais, Salamanca, seguida de León e Zamora, totalizando um 

percentual de 9,6% dos espanhóis ingressados na capital, no período. Em análise 

de seus percentuais para jornalero, verifica-se que houve pequena tendência a 

redução, quando foram observadas as três décadas (11,1%, 9,6% e 9,5% 

respectivamente). 

A posição de jornaleros era representada por 98% de indivíduos do sexo 

masculino, com estado civil apresentado de 61,7% de casados, para 34,4% de 

solteiros e 3,3% de viúvos, com um pequeno percentual não informado. 

De acordo com Dalva e Cánovas (2009, p. 119) esse dado revelava que, 

naquele momento, a cidade de São Paulo acolhia um percentual expressivo e em 

crescimento de emigrados autodenominados jornaleiros, com alto índice de casados 

– sinal de que  sua provável constituição em família seria uma condição essencial 

para a obtenção de passagem custodiada dentro da política de captação de trabalho 

servil para a lavoura– reforçando a conjectura de sua passagem inicial pela lavoura 

de café, de onde originalmente teriam se movimentado em direção à cidade. 
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Dessa maneira, mesmo sendo irrelevante uma possível familiaridade da 

política oficial migratória que em sua formação eram famílias nucleares uma 

condição para a contribuição da passagem, a Andaluzia apresentava-se, ainda 

assim e, como uma região da qual teve origem uma grande camada de emigrantes. 

   Ademais, se os índices sinalizavam uma possível passagem prévia pelo 

núcleo da cafeicultura de parcela substancial dessa massa, outros anunciadores 

oferecem-se na possível identificação de novos perfis que, provavelmente, não 

ocorreram, pois estavam sujeitados ao fluxo que marcou a grande massa desse 

contingente. Trata-se de categorias nitidamente vinculadas à indústria, em 

progressão ao setor de serviços aos profissionais liberais e, de maneira 

contundente, a cidadãos que em São Paulo tiveram um trajeto com uma massa de 

jornaleros. 

Conforme as observações de Dalva e Cánovas (2009, p. 125), a condição de 

“negociante”, concedida a alguns imigrantes a partir da primeira década, foi, 

evidentemente, sendo substituída às vezes pela condição de “comerciante”. Apesar 

disso, não se descarta a hipótese de que nem pudessem nela estar inseridos como 

indivíduos que “negociavam sem um comércio estabelecido”.5 Com prioridade dos 

andaluzes que mantiveram o domínio da condição no período abrangido pela 

pesquisa, com 34% do total, no transcorrer do período à classe foram-se juntando os 

galegos, que atingiriam um percentual de 25%, seguidos dos imigrantes de Castilla-

León, representando 22% do total. Houve um índice percentual de 7% de catalães 

que se apresentaram como “negociantes”.  

De modo semelhante, se considerarmos as ocorrências de registos com 

ambiguidade, também as categorias “comercio/comerciante/p.comerciante” 

passariam à supremacia dos andaluzes. Tendo-se em mente que essas classes 

eram constituídas por um índice relativamente expressivo de galegos no primeiro 

decênio, cerca de 55% dos imigrantes, é possível averiguar com eficiência as 

reações andaluzas na pesquisa realizada para o intervalo total analisado 

efetivamente, quando observados os trintas anos que constituem o recorte temporal 

dessa pesquisa, a Andaluzia alcança o primeiro lugar, com 28% dos registros,  

 
5 Pode-se consultar Maria Urquiza Borges, Negociantes da Cidade de São Paulo, 1875-1880, 1979, 
p.40. 
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superando Castilla-León, que detinha 25% e os galegos, que contavam com 23%. A 

Catalunha aparece novamente em quarta posição, com 95% de comerciantes 

inscritos declarados.  

A emigração em direção aos centros urbanos de um agrupamento de 

espanhóis, expulsos do campo em situação drástica, há muito vinha mantendo o 

alarde das autoridades e veio a ser uma das maiores preocupações da Sociedade 

Promotora de Imigração, sobretudo no que se refere ao inchaço das cidades e suas 

prováveis consequências.  

De acordo com Dalva e Cánovas (2009, p. 131), evidencia-se que, antes da 

virada do século XIX, observou-se a ocorrência de inúmeras variáveis que 

determinaram um aumento na movimentação do imigrante. Ressalta-se que alguns 

desses fatores acabariam por desencadear um inchaço populacional na cidade de 

São Paulo a partir do crescente aumento do grupamento de miseráveis em precárias 

condições, fatores sobre os quais manifestou-se em memorando, o Ministro de 

Estado espanhol, o cônsul Juan Solórzano advertindo da: 

[...} necesidad de vigilar y fiscalizar los embarques por el puerto de Gibraltar 
de gente indocumentada, desconocedora de las faenas del campo, de gente 
agrupada constituyendo famílias falsas que llegan, se separan no pueden ir 
a las fazendas y aumentan el número de los que diariamente llegan a la 
puerta de este Consulado em demanda de socorro y repatriación”6 

Na cidade de São Paulo, parece ter ocorrido, de forma imediata, a 

vinculação de serviços de pouca remuneração, pequenas tarefas ocasionais ao 

emprego informal e ao trabalho autônomo, quais sejam, incontáveis atividades 

improvisadas e à margem do processo de produção do novo contexto urbano que, 

por suas características, se apresenta de difícil medição documental. Muitos 

imigrantes tinham um ofício ou profissão – sapateiro, carpinteiro, torneiro, ferreiro, 

mecânico, vidreiro, laminador, eletricista, maquinista, padeiro, garçom, confeiteiro, 

professor, impressor, barbeiro, charuteiro, motorista, escrevente, entre outros –, o 

 
6 AGA. Caja 1692. Memorando de 01.01.1913. 
[…] necessidade de vigilar e fiscalizar os embarques pelo Porto de Gibraltar de pessoas sem 
documento, desconhecedoras das tarefas do campo de pessoas agrupadas constituindo famílias 
desordenadas que chegam, se separam não podem ir as fazendas e aumentam o número dos que 
diariamente chegam à porta deste Consulado em busca de socorro e repatriação. (Tradução da 
autora).  
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que demonstra, além disso, o aspecto volátil e intermitente do mercado de trabalho 

dos centros urbanos em construção. 

Desta maneira, o exame individual comparativo foi relevante para comprovar 

inúmeras variáveis de movimento social associado à classe, particularmente 

proeminente no caso dos comerciantes, cuja análise das inscrições anteriores de 

seus titulares revelou alto índice de registros da ocupação de jornalero. A utilização 

do termo, entretanto, foi observada quase que em sua totalidade nos documentos de 

residentes do interior, razão pela qual depreende-se terem esses emigrantes 

trabalhado, ainda que por pouco tempo, em regime de colonato. 

Outra função que crescia era a de carroceiro autônomo: aos nacionais e aos 

imigrantes pobres, sem boas condições financeiras, era suficiente possuir uma 

carroça que poderia ser construída até mesmo com restos de tábuas. Muitos 

levavam sua carroça sem tração animal, e a função não exigia nenhuma habilidade 

ou requisito estabelecido.  

Na região central também a figura do carroceiro autônomo era presença 

maciça junto aos depósitos atacadistas de cereais. Ali, os carroceiros “castanhos”, 

como eram chamados, pois usavam camisas castanhas, sacos castanhos e 

dormiam em burros castanhos, comercializavam os sacos utilizados nos cereais, 

cujo comércio que, gradativamente na mão dos espanhóis, dominava determinadas 

vias, como as Ruas Paula Souza e Santa Rosa e outras ruas em menor escala. Há 

sinais de que, em meio à concentração desse comércio predominantemente 

espanhol, os carroceiros exercessem atividade autônomas correspondentes, como a 

venda de carvão para o povoado, entre outras. 

O carvão era o combustível das casas paulistanas na virada do século XX, 

sendo utilizado em fogareiros e nos ferros de passar, sendo vendido em domicílio 

pelo carvoeiro. Numa carrocinha puxada por um burro, o lenheiro representava outro 

personagem que compunha esse universo. (AMERICANO, 1957, p. 106 e 115.) 

Devido a sua grande semelhança, galegos e portugueses eram 

frequentemente confundidos uns com os outros, inclusive linguisticamente: a 

semelhança dos idiomas por eles falados os tornava difíceis de se distinguir. 
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Com o fim da escravatura e a preocupação com a redução da mão de obra, 

teve grande impulso a migração internacional que introduziu no Brasil 3,5 milhões e 

meio de estrangeiros somente entre 1890 e 1930. Em substituição à mão de obra 

escrava, vieram família inteiras ou chefes de famílias europeus (principalmente, 

italianos, espanhóis e portugueses) e ainda japoneses, que se dirigiam para as 

fazendas de café do Oeste Paulista. Essa onda migratória esteve enquadrada no 

contexto das grandes migrações humanas do final do século XIX e início do século 

XX. (DOMINGUEZ, 2004, p.  23). 

Logo após a Primeira Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes foi reduzido, 

porém, com o fim do conflito em 1918, surgiu uma nova corrente que se estenderia 

até 1930. Levando-se em consideração as diferentes nacionalidades que 

compunham o grupo de imigrantes naquele momento, os italianos formaram o grupo 

mais numeroso, com um percentual de 35,5%, seguido dos portugueses (29%) e os 

espanhóis (14,6%). Relativamente, a entrada dos espanhóis no período teve o maior 

fluxo como os italianos entre 1887 e 1914, chegando a superar os italianos entre 

1906 e 1920, como aponta Levy (1974, p. 57).  

De acordo com Klein (1994, p. 35), na imigração transatlântica maciça dos 

espanhóis após 1880, o Brasil não ocupava o primeiro lugar entre os destinos 

escolhidos pelos imigrantes espanhóis, que davam preferência para a Argentina e 

para Cuba. O território brasileiro, no período entre 1882-1930, recebeu em torno de 

15% de imigrantes espanhóis que vieram para a América, tendo esse destino como 

uma terceira opção: 

                       Nessa imigração em massa, os imigrantes da Espanha desempenharam um 
papel importante. Os 750 mil espanhóis que vieram nos setenta anos 
seguintes envolveram-se vitalmente na expansão da indústria cafeeira 
brasileira e na construção de uma importante economia agrícola e urbana 
no estado de São Paulo. Em termos nacionais, eles foram terceiros em 
importância, depois dos italianos e portugueses, mas devido à sua 
concentração em São Paulo, ocuparam o segundo lugar entre os 
estrangeiros nesse Estado vital. (KLEIN, 1994, p. 35)  

No início do século XX prevaleciam os andaluzes, e, com o declínio da 

imigração italiana em terras brasileiras, os espanhóis foram atraídos aos muitos para 

o Brasil, a fim de substituir os italianos na lavoura do café. Outros grupos 

importantes foram os valencianos, catalães e bascos. 
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Toda essa carga migratória influenciou o acesso à língua espanhola nos 

grandes centros urbanos, considerando-se ainda que o auge dessa imigração ocorre 

justamente no período da Reforma Capanema (1942) no Sistema Educacional 

Brasileiro.  

Os espanhóis que vieram na segunda onda de imigração não formavam um 

grupo homogêneo, sendo necessário demarcar as diferenças. Atraídos pelo slogan 

“São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo”, e fugindo da proletarização do 

campo, os espanhóis esperavam acumular recursos e voltar para a Espanha para 

poderem se sustentar e, de certa forma, aproveitar a sociedade de consumo que se 

iniciava no período. Porém, a maioria jamais retornou.  

No ano de 1964 foi confirmado o Acordo de migração entre Brasil e 

Espanha, que foi assinado em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitscheck 

(1956-1961), corroborando o fim do movimento imigratório espanhol, posto que 

basicamente só permitiria a entrada de técnicos.  

Na passagem do século XIX para o século XX intensificou-se o processo de 

imigração no Brasil. Esse processo teve como elemento motivador o frágil processo 

de industrialização no Brasil, devido a abolição da escravatura, abrindo, por 

conseguinte, as possibilidades de mão de obra no país. Dessa forma, deu-se a 

criação de colônias de imigrantes em terras brasileiras, as quais, e com o propósito 

de fortalecer sua própria cultura, estabeleceram escolas baseadas no ensino de sua 

própria língua. Como resultado, o ensino de língua portuguesa, quando feito nessas 

colônias, era tido como língua estrangeira.  

Os imigrantes galegos eram originários de quatro províncias da Galícia, uma 

das regiões às quais a industrialização não chegava. Abertas à corrente emigratória, 

nas mais variadas aldeias continuavam os idosos, enquanto a população adulta e 

masculina vinha para o Brasil primeiro, deixando mulher e filhos, até conseguir 

acumular recursos suficientes para trazer a família. O nosso país era escolhido como 

destino pela maioria dos galegos que desembarcavam em Santos, primeiro porto de 

atracação, seguido pelos portos no Rio de Janeiro e em Salvador.  
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O ano de 1930 marcou o fim da grande imigração dos espanhóis no Brasil. A 

lei dos dois terços7, instituída pelo presidente Getúlio Vargas, acabou limitando as 

possibilidades de emprego para os estrangeiros, principalmente os iletrados, que 

formavam a sua maioria. Nesse contexto, os imigrantes eram utilizados 

preferencialmente para o trabalho da lavoura, o que não agradava aos espanhóis.  

No início, os hispânicos trabalhavam em diversas funções, tais quais as de 

empregados de bares, restaurantes e padarias, pedreiros, funcionários de estrada 

de ferro e estivadores na Companhia Docas. Cabe ressaltar que foi justamente na 

Companhia Docas onde esses imigrantes, com seu alto grau de politização e 

participação ativa nos movimentos de reivindicação, começaram a mobilizar outros 

trabalhadores para a luta por direitos trabalhistas, fato que os tornou famosos em 

Santos e lhe dificultaram o acesso ao trabalho no Porto. 

De acordo com Santos (1937, p. 65), tal fama não prejudicou os imigrantes, 

pois além de exímios trabalhadores, eram conhecidos também por sua politização. 

Eram capazes de trabalhar por até 20 horas seguidas e obtinham retorno financeiro 

muito maior com o tempo e esforço dedicados ao labor do que com a perspicácia 

comercial. Graças às suas pequenas economias, o imigrante conseguia finalmente 

trazer sua família e colocá-la em um bom lugar. O trabalho árduo continuava e o 

capital economizado servia para a abertura de um pequeno negócio no ramo de 

mercearias, vendas, padarias, bares e restaurantes, sendo essa a especialidade do 

ramo profissional dos espanhóis.  

2.3. A SOCIEDADE ESPANHOLA E OS SANTISTAS 

Atualmente os restaurantes tipicamente espanhóis não existem mais, porém 

em Santos é possível alimentar-se de pratos típicos da Espanha, como a paella, 

entre outras especialidades de suas origens trazidas pelos espanhóis. Os galegos 

se transformaram nos calceteiros mais renomados da região santista devido a sua 

 
7 Exigia a legislação do trabalho brasileiro que em cada estabelecimento com três ou mais 
empregados fosse mantida uma proporção de 2/3 de brasileiros para 1/3 de estrangeiros. Este 
preceito foi expresso em lei especial que passou a ser denominada e conhecida como Lei dos 2/3. 
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aptidão para o trabalho em pedrarias, que tem origem em sua própria tradição 

espanhola.  

Várias famílias se desenvolveram em vários setores econômicos da 

sociedade. Por exemplo, pertencem a espanhóis vários sítios de banana no litoral, 

que se tornou um dos maiores centros exportadores. Surgem também inúmeras 

carpintarias, serralherias, sacarias e empresas no setor do ramo da construção civil 

de origem espanhola.  

O coração da colônia espanhola na cidade de Santos está no Centro 

Español de Repatriación de Santos, fundado em 06 de janeiro de 1895, tendo tido 

como primeiro presidente Manuel Troncoso. Chamado no início de Casino Español, 

logo teve seu nome alterado para Centro Benéfico y Recreativo Español, iniciando 

suas funções em prédio construído na Rua Aguiar de Andrade, bairro do Paquetá, 

onde se manteve por 30 anos. Logo após a fusão com a Sociedad de Repatriación, 

e, em 1955, com as alterações da cidade, foi transferido para uma nova construção 

em um terreno na avenida Costa, onde se encontra atualmente, sendo que em 1974 

foi ampliado para melhor atender aos associados. Uma das atuações de destaque 

do Centro ocorreu em 1918, quando se transformou em hospital durante a pandemia 

de gripe espanhola. Seu prédio foi oferecido para as autoridades sanitárias 

montarem leitos que por 15 dias acomodaram 128 pacientes, dos quais 24 vieram a 

falecer. 

Segundo Galiña (1990, p. 28), antes disso, em 1916, o Centro Espanhol já 

havia servido de abrigo para os sobreviventes do naufrágio do vapor Príncipe de 

Astúrias, que afundou na Ponta do Boi, no dia 04 de março de 1916, gerando mais 

de 500 vítimas. Nesse período, o Centro Espanhol uniu-se a duas outras entidades 

espanholas: a Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos e a Sociedade Espanhola 

de Repatriação.  

Vale destacar a contribuição da população espanhola para a cidade de 

Santos: além do legado no campo profissional, a influência espanhola se fez sentir 

nas áreas da saúde, da cultura, do esporte, do comércio, e do transporte, ou seja, a 

sociedade espanhola auxiliou no desenvolvimento cultural, econômico e social da 

comunidade santista. 
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2.4. UM POUCO DA ESPANHA EM TERRAS FLUMINENSES 

No fim dos anos 1970, os principais institutos espanhóis localizados no Rio 

de Janeiro atravessavam por um momento de crise administrativa. 

Riscado (2017, p. 307) aponta a necessidade de modificar o perfil dos 

espanhóis na sociedade carioca, buscando auxílio diplomático que possibilitasse 

uma união entre as agremiações espanholas fluminenses. O então embaixador 

espanhol em Brasília, Francisco Javier Vallaaure, foi, nesse sentido, uma figura de 

grande influência nas comunicações com a população espanhola no Rio de Janeiro.  

No ano de 1982 foi criado então o Conselho de Residentes, atualmente 

localizado na sede da Casa de España. Sua finalidade principal era coordenar e 

supervisionar as agremiações espanholas no Estado do Rio de Janeiro,  exercendo 

um papel mediador entre as decisões do Instituto Espanhol de Emigração (IEE) e a 

comunidade espanhola no Brasil. 

O estímulo oferecido pelas relações diplomáticas, a partir das quais poderia 

surgir uma possível associação cultural entre Espanha e Brasil, propiciou a criação 

da Casa de España. A instituição formou-se em 1983, oriunda de duas outras 

instituições espanholas: o Club Español, no Humaitá, e a Casa de Galícia, na Tijuca, 

ambas na cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo Riscado (2017, p. 308), os primeiros anos da Casa de España são 

determinados como um período em que a colaboração com a embaixada espanhola 

promoveu ações cujos objetivos ultrapassavam os de uma singela reivindicação de 

uma colônia a procura de integração ao seu contexto social, sendo a atuação do 

estado um ato primordial nesse novo ciclo da colônia.  

Nessa perspectiva, as publicações internas da instituição se tornaram 

importantes aparatos de divulgação do empenho em valorizar a cultura espanhola. 

Foi lançada em 1984 a primeira edição do Boletim Social Casa de España, que tinha 

como objetivo apresentar a rotina da organização que era não apenas cultural, mas 

também recreativa. 
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O boletim era todo escrito em espanhol e servia como informativo para ciclo 

de palestras, filmes indicados pela embaixada espanhola, comemorações folclóricas 

e várias atividades culturais. Outro tópico que merece relevância nas publicações 

era o espaço reservado aos serviços oferecidos pela instituição, como ajuda médica 

aos imigrantes em necessidade. 

No curso de espanhol ministrado pela Casa de España era importante 

ressaltar a participação de autoridades consulares espanholas, por meio do Consejo 

General Del Hispanismo,8 na estruturação dos módulos e na elaboração de material 

didático. 

Entre os leitores do boletim havia muitos membros da Casa de España, e as 

publicações da instituição costumavam atenuar os problemas sociais enfrentados 

pelos integrantes da colônia. Nota-se, entretanto, a falta de um espaço mais amplo 

para a discussão sobre a dificuldade das condições de alguns sócios de origem 

espanhola. 

É possível observar ainda a tentativa de anunciar a Espanha como um país 

importante no acordo entre as nações. O discurso anunciando no Boletim coloca a 

nação e respectivamente seus cidadãos em posição atuante no cenário da história 

da América.  

Tem razão quem disse que a Espanha não pode se conceber sem a 
América e nem esta poderia estar completa sem a Espanha. A vocação 
americana é algo que todo espanhol leva no sangue, como demonstram 
milhões de emigrantes que escolheram esta parte do mundo para fundar 
nossas casas e os milhões de espanhóis que os anos passam suas férias 
para conhecer as maravilhas que possuem os países latino-americanos. 

[...] 

Esta relação íntima entre Espanha e seus irmãos do outro lado do mundo 
está fortemente impulsionada pelo pensamento e pelas obras do nosso Rei 
D. Juan Carlos, motor que impulsiona vagarosamente. 

O americanismo espanhol, e assim, a cooperação técnica, econômica, 
cultural, tecnológica, social, e política que nossa pátria está prestando. 
Nesse momento, aos países hispânicos é digna toda forma de elogio não só 
por sua intensidade como por sua qualidade e importância (BOLETIM Social 
da Casa de España, 1986, p.3, tradução de Julia Riscado). 

 

 
8 Órgão do governo espanhol destinado à divulgação do Ensino da cultura e da língua espanhola. 
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Riscado (2017, p. 309) apresenta nessa declaração um texto que nos leva a 

crer na produção de um discurso valorativo do imigrante espanhol. Abandonando a 

antiga visão estereotipada do campesino pobre que chega às Américas a procura de 

melhores condições de vida, a colônia espanhola passa a tratar as correntes 

migratórias como uma escolha própria.  

Além disso, torna os imigrantes colaboradores do governo espanhol em suas 

medidas ao atingir postos nunca ocupados pelas autoridades espanholas. O 

envolvimento nas relações de cultura seria primordial para a construção de ideários 

identitários da península ibérica no que tange à valorização tanto do Brasil quanto da 

Espanha como países que compartilham cultura e história política. 
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3.  RELAÇÕES POLÍTICAS E COMERCIAIS COM PAÍSES DE LÍNGUA            

ESPANHOLA NO SÉCULO XX 

 O presente capítulo apresenta um balanço das relações comerciais do Brasil 

com países hispanofalantes no decorrer do século XX. Ressalta-se a relevância do 

ensino do Espanhol a partir da criação do Mercosul até a atualidade. 

3.1. AS RELAÇÕES BRASIL-ESPANHA 

 Conforme Cervo (2008, p. 23), a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

trouxe uma aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, não só no aspecto 

econômico, como também cultural. Se, por um lado, as classes médias brasileira e 

latino-americana sonhavam com o estilo de vida “american way of life” (GLIK, 2015 

p. 45), por outro, instrumentos da política de “boa vizinhança”, como a criação do Zé 

Carioca por Walt Disney e a ida de Carmen Miranda para os Estados Unidos, foram 

exemplos da popularização do Brasil em solo americano (GUEDES; TEIXEIRA, 

2010, p.27). 

 Riscado (2017, p. 311) ressalta que o Brasil, bem como os outros países da 

América latina, adotou uma mudança no modelo de suas relações internacionais. A 

partir daquele momento, o público em geral, e não apenas uma pequena parcela da 

sociedade detentora de poder político e econômico, seria estimulado ao modo de 

vida moderno, ou seja, a sociedade norte-americana seria um modelo de 

modernidade para o nosso país, que visava desfazer sua imagem de país 

subdesenvolvido e dependente.   

 No entanto, as percepções sobre essa relação não eram unânimes entre os 

governantes brasileiros. De acordo com D`Araujo e Castro (1997 p. 312), os 

presidentes Dutra e Castelo Branco defenderam o apoio dos Estados Unidos para 

desenvolvimento econômico e social. Outros relevantes personagens no panorama 

político nacional, como os também presidentes Getúlio Vargas e Ernesto Geisel, 

miravam com certa descrença essa relação. Para estes últimos Brasil iria alcançar o 

progresso por meio de seus próprios recursos.  
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 Por outro lado, a neutralidade da Espanha na Segunda Guerra Mundial 

serviu para cicatrizar as feridas causadas pela Guerra Civil Espanhola (1936-39). A 

ditadura conduzida por Francisco Franco fez com que o país se isolasse 

politicamente do resto do mundo, embora tenha sido favorecido igualmente pelas 

exportações, fluxo de imigrantes, lucros com turismo, isto é, subproduto dos êxitos 

dos outros países (JUDT, 2008, p.37). 

 Diante desses fatos, percebe-se como a união entre Brasil e Espanha se 

configurava, de certa forma, fraca na política externa brasileira. Conforme o 

argumento de Freyre (2000, p. 82) de que ocorre no Brasil o “hibridismo cultural”, ou 

seja, a formação do povo brasileiro era heterogênea, pois tinha como heranças os 

índios, os negros e os portugueses, essa ideia tornou-se mais crítica na década de 

1970. 

 Nesse período, o desenvolvimento econômico espanhol se engendrou 

internacionalmente, provocando muitas demonstrações de admiração no Brasil. A 

Espanha tornou-se exemplo de país que configurava a respeitabilidade na 

compatibilidade dos países. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o interesse dos 

Estados Unidos no Brasil já não era o mesmo.  

 Conforme Pedro Tota (2000, p. 42), o Brasil passaria a se desenvolver com 

mais autonomia em relação aos Estados Unidos. Dessa forma, ocorreu uma 

gradativa reaproximação entre o Brasil e a Europa Ocidental, e, em meados de 

1973, a Comunidade Europeia passou a ocupar 30% das exportações nacionais e o 

Brasil elevou-se como o maior comprador entre as nações em desenvolvimento.  

 De acordo com Ayllón Pino (2006, p. 26), essa colaboração econômica 

intensificou a relação entre Brasil e Espanha, antes pouco considerada pelas duas 

nações. Neste contexto, a redemocratização do regime político espanhol ocorrido 

nos anos setenta fez que com a Espanha se aproximasse da Comunidade 

Econômica Europeia (1986). No aspecto sociocultural, a Espanha apresentou uma 

nova face ao mundo ao sediar uma Copa do Mundo de Futebol em 1982. De acordo 

com Cabo (2019, p. 34), a Copa do Mundo e a internacionalização da sua mascote, 

Naranjito, representaram “uma oportunidade para a nação espanhola mostrar ao 

mundo que estava se afastando do passado autoritário e que se modernizava”. 
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 A entrada da Espanha na década de 1980 na Comunidade Europeia foi 

fundamental para relações de maior proximidade entre o Brasil e os outros países da 

América Latina, iniciando uma longa trajetória de divulgação da exposição da união 

entre essas nações em função de, no passado, terem sido colônias. Inicialmente, 

porém, o propósito era econômico, conforme Cervo e Bueno (2008, p. 78). Nesse 

sentido, a aliança entre esses países se deu com o propósito de consolidar suas 

economias por meio de acordos comerciais, como a Comunidade Europeia, entre 

outras.  

3.2. A ESPANHA E UMA POSSÍVEL ALIANÇA COM O BRASIL 

 De acordo com Kakuta (1993, p. 34), diversos confrontos que marcaram a 

história da Espanha no século XX desviaram de forma bastante intensa os esforços 

e a atenção dos diferentes agentes políticos das questões internacionais. Durante a 

primeira metade do regime ditatorial de Francisco Franco (1892-1995) tal situação 

tenderia a e intensificar, diante do novo governo que precisaria consolidar suas 

bases em terras espanholas antes de se situar internacionalmente.  

 Em sua política exterior, Francisco Franco beneficiou as relações com as ex-

colônias espanholas, de forma distinta do dos outros países europeus que perderam 

a supremacia no processo de descolonização tardia do pós-guerra. Essa foi uma 

estratégia valorização interna do governo franquista, que tencionava atrelar a 

imagem do regime aos tempos gloriosos de nação colonizadora. Em relação a 

conduta com a América Hispânica, entretanto, o Estado Novo espanhol foi 

paulatinamente perdendo espaço ao final de sua administração. 

 No seu posto, seria inserida uma política de desenvolvimento econômico, 

emergida durante a democratização, que tinha como objetivo trazer a Espanha mais 

próxima do restante da Europa. A mudança de perspectiva seria uma estratégia 

indispensável para a formação de uma nova fase da política espanhola no panorama 

europeu da década de 80.  

 Anteriormente ao “milagre” econômico espanhol, a Espanha era vista como 

um país que havia se tornado atrasado em relação aos avanços industriais 

intercorridos durante o século XIX. Como afirmou Hobsbawn (1988, p. 47), na 
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direção oposta de nações como a Inglaterra e Alemanha, que se destacaram como 

economias industriais, a Espanha “se manteve antiquada e pouco competitiva 

economicamente”. 

 Em busca de uma respeitabilidade e aceitação internacional, a Espanha, no 

começo, escolheria por não centralizar suas ações somente na América Latina. Esse 

procedimento afastaria ao máximo a nação da imagem ainda atormentada de 

Francisco Franco. A Espanha se tornaria mais participativa na economia europeia, 

buscando construir personalidade própria, e cada vez mais semelhante ao perfil dos 

demais países europeus. (RISCADO, 2017, p. 314). 

 A partir da instauração da Monarquia Parlamentar em 1975, o Rei Juan 

Carlos retomaria, de forma progressiva, mas cautelosa, as relações ibero-

americanas mediante estímulos à expansão do Espanhol, como por meio de 

acordos entre Instituições de ensino superior (PINHEIRO, 2000, p. 37). Desta 

maneira, o governo da Espanha indicaria a necessidade de consolidar o diálogo e de 

criar projetos que promovessem as relações de cooperação entre a Espanha e a 

América Latina.  

 Contudo, seria apenas no primeiro governo de Felipe González (1982-1996) 

que a Espanha iria ressaltar a política ibero-americana. “Tratava-se, no caso da 

América, de superar a ideia de hispanidade, que lembrava o Franquismo, e abrir 

espaço para um novo conceito: Ibérico” (CERVO; BUENO, 2008, p.78). 

 A Espanha assumiria um papel mediador nas relações políticas entre a 

América e a Europa e, simultaneamente à aproximação da Comunidade Europeia, 

restabeleceria o contato com a América Latina. De acordo com Pinheiro (2000, p. 

33), o país adotaria tal postura por considerar-se, até aquele momento, inferior em 

comparação aos outros países europeus.  

 Ainda de acordo com Riscado (2017, p. 316), após quarenta anos da 

ditadura Franquista, o governo democrático espanhol pretendia relacionar-se com o 

Brasil de forma a romper com a sua antiga imagem de um governo que 

desconsiderava as peculiaridades do país, ainda relacionadas ao passado português 

em meio ao grupo dos países da América Latina.    
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 De acordo com o Itamaraty, em pronunciamento durante a visita do rei 

espanhol Juan Carlos em 1983, “a Espanha procurava a liderança espiritual do 

mundo ibérico” (AYLLÓN PINO, 2006, p. 223), liderança essa reconhecida no Brasil. 

A aproximação entre os países se daria pelos aspectos intelectuais e artísticos 

espanhóis, como afirmou o Ministro de Assuntos Exteriores da Espanha, Fernando 

Morán. 

 A eleição pela opção cultural também era uma forma estratégica de atenuar 

os desacordos comerciais entre Espanha e Brasil a devido ao estabelecimento de 

tarifas protecionistas sobre o café brasileiro em 1979. A preocupação em passar a 

fazer parte da economia com uma inquietude de entrar na Comunidade Econômica 

Europeia havia afastado a Espanha da troca econômica com o Brasil. (CERVO; 

BUENO, 2008 p. 82). 

 O período que compreende 1982 a 1996, denominado etapa socialista, teve 

como característica um considerável trabalho de cooperação entre governo e 

iniciativa privada. Em 1988, foi iniciada a Agencia Española de Cooperación 

Internacional, entidade autônoma vinculada ao Ministério de Assuntos Exteriores. 

Seu objetivo reunir distintos Centros Culturais, de Aprendizagem e Oficinas técnicas 

sob uma única instituição.  

 É válido ressaltar como a Espanha foi gradativamente, ainda que de maneira 

mais vigorosa na década de 1980, enaltecendo os elementos culturais de sua 

política externa face ao desenvolvimento econômico que atravessara no mesmo 

período. (AYLLÒN PINO, 2006, p. 36).  

 Conforme as observações de Riscado (2017, p. 317), a Espanha conseguiu 

preservar a mentalidade pragmática e programar-se para o futuro adiante. Devolveu 

o amplo legado cultural do país às atividades de diplomacia, que vêm a transparecer 

o interesse em se preservar em desenvolvimento a partir de uma nova imagem 

internacional, baseada na influência cultural e na colaboração internacional.

 Acabar com os vestígios da política externa proposta no governo de Franco 

foi, indubitavelmente, um dos fatores essenciais para a mudança da diplomacia 

cultural espanhola, influenciada pelos vários casos europeus. Em oposição à antiga 

política cultural, a Espanha estabeleceu uma narrativa de construção de relações 
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com diversas nações fundamentadas na confiabilidade e cooperação, 

conscientizada de que os resultados não viriam imediatamente.  

 Ao notar que a diplomacia cultural só poderia atender às demandas 

comerciais se não estivesse na expectativa de um retorno imediato de suas 

atividades, a Espanha passaria a ter mais iniciativa quanto à política cultural. Ribeiro 

(1989, p. 22) explicita essa condição no seguinte trecho: 

Se o bem cultural é, por definição, visível, palpável, audível ou perceptível 
de diversas maneiras (o filme exibido, o livro discutido, o balé dançado, a 
bolsa de estudos usufruída, a escultura vista ou tocada, a música ouvida, a 
comida saboreada, a assistência técnica recebida etc.), as consequências 
de sua utilização, sobretudo no contexto de programas da política externa, 
são, no entanto, essencialmente invisíveis.  

 E completa afirmando que “dois Estados podem, em períodos de grande 

tensão, manter – e até estimular – relações culturais. Esse tipo de comunicação 

permite deixar as portas entreabertas para facilitar e encorajar futuros mecanismos 

de aproximação” (RIBEIRO, 1989, p. 23). 

 Em relação ao Brasil, nota-se que a cooperação de ambos os lados 

cresceria progressivamente durante o período de 1975 a 1995, basicamente nos 

setores político e econômico. Em princípio, de acordo com as observações de Ayllón 

Pino (2006, p. 74), a colaboração econômica favoreceu o contato entre Espanha e 

Brasil, antes pouco considerado pelas duas nações.  

 Com fundamento nessas observações, é possível direcionar, como resultado 

das relações entre Espanha e Brasil, o desenvolvimento de um tipo de rede a partir 

de inúmeras referências simbólicas, como por exemplo, a utilização do passado 

histórico comum, com vistas a legitimar o reconhecimento entre as duas nações. A 

despeito de ser notada maior agilidade da Espanha nesse período de aproximação 

com o Brasil, não seria possível garantir que este país iria aceitar de forma passiva a 

propaganda estatal daquele, não obstante a posição do Brasil não se apresentasse 

com potência e formas equivalentes no transcorrer desse discurso.  

 Ao examinar as conjunturas da Espanha e do Brasil no período do final de 

1970 e início de 1980, nota-se como os interesses estatais aceitaram os de uma 

comunidade de espanhóis que se encontravam no limite do dia a dia carioca, 

embora também distantes da nova Espanha.   



57 

 

 

 

 Dessa maneira, contribui-se com o desenvolvimento de conhecimentos 

sobre as relações culturais internacionais ao apresentar a concepção de políticas 

culturais e sua estrutura de funcionamento a partir de uma atuação simultânea entre 

agentes públicos e sociedade civil na difusão da cultura e da identidade espanhola 

em território brasileiro. 

3.3. OS PAÍSES HISPANO-AMERICANOS E SUAS RELAÇÕES COM O BRASIL 

 A queda do Muro de Berlim em 1989 e posterior abertura econômica dos 

países provenientes do leste europeu à economia de mercado impulsionou a 

globalização em direções horizontais e verticais. Nos anos noventa, três grandes 

blocos econômicos se consolidavam no mundo: Estados Unidos, Comunidade 

Econômica Europeia e Japão (A China, em 1990, possuía um PIB inferior ao do 

Brasil). Este cenário de desmantelamento das repúblicas soviéticas é considerado 

como o “Fim da História” por Fukuyama (1992, p. 33), regido pelas relações 

ideológicas neoliberais, a hegemonia do mercado e a supremacia militar dos 

Estados Unidos.  

 Esta conjuntura proporcionou a aceleração de formação de novos blocos 

econômicos, o que levou a nova desproporção entre o centro do capitalismo e suas 

zonas periféricas. Segundo Chesnais (1996, p. 36), esta globalização é pautada no 

processo de mundialização do capital, resultante dos movimentos de acumulação de 

capital e do receituário neoliberal de desregulamentações, privatizações e 

desmantelamento de conquistas sociais, em especial as laborais, implementados 

por Ronald Reagan e Margareth Thatcher nos anos oitenta. 

 Este receituário teve um efeito ambíguo na América Latina. Com a abertura 

comercial, o Brasil alcançou o mais alto grau de desenvolvimento regional. Por outro 

lado, o modelo adotado pela Argentina, mais radical e profundo do que o receituário 

neoliberal no Brasil, levou o país à crise de 2001, identificada pelo recrudescimento 

de dependências estruturais e falência econômica do país. O Chile, por sua vez, 

garantiu uma inserção internacional madura nos anos noventa, cujos efeitos sociais 

mostraram-se visíveis décadas depois. 
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 A integração sul-americana percorreu várias etapas. Entre as pedras 

fundamentais encontram-se os acordos firmados entre os presidentes José Sarney e 

Raul Alfonsín na segunda metade dos anos de 1980, que consistiam em uma 

proposta neoestruturalista de incorporação, de visão econômica e política 

estratégica. No entanto, o combate à hiperinflação nestes países era prioridade em 

relação a promoção de uma maior integração econômica. 

  O Tratado de Assunção (1991), que iniciou o Mercado Comum do Sul 

(Mercosul), sofreu influência da filosofia política do estado normal que caracterizou 

os governos de Carlos Meném e Fernando Collor de Mello. A união das indústrias e 

o desenvolvimento econômico cederam a favor da desgravação linear da troca e do 

regionalismo aberto. O Mercosul foi constituído com a adesão do Brasil, da 

Argentina, do Uruguai e do Paraguai. A polêmica entrada da Venezuela (e posterior 

suspensão), se por um lado sinalizava a possibilidade de amplitude do bloco 

econômico, por outro, poderia fragilizar o bloco em função das tensões sociais 

existentes no país há mais de uma década (LAFER, 2013, p. 23). 

 Na década de 1990, com a abertura do mercado brasileiro no governo de 

Collor a partir do Tratado de Assunção, propõe-se o desenvolvimento econômico e 

social do setor do Mercosul considerando-se a globalização econômica favorecida 

pela União Europeia, da qual o nosso país almeja extrair os modelos para a 

associação idiomática e monetária.  

 Com a estabilização da inflação e a retomada da economia dos países da 

América do Sul, a globalização foi intensificada. A iniciativa privada contribuiu para a 

importância desse cenário por meio de investimentos de empresas nos anos 

noventa, tais como a luso-espanhola Telefônica, os bancos Santander e 

BilbaoViscaya, a rede de postos Repsol YPF e a seguradora Mapfre.  

 De acordo com as informações da Câmara Oficial Espanhola de Comércio 

no Brasil, mais de 454 empresas espanholas associadas investem no Brasil. Deste 

modo, a Espanha ocupa o segundo lugar, atrás dos Estados Unidos, na lista de 

países investidores na economia brasileira (CÂMARA OFICIAL ESPANHOLA DE 

COMÉRCIO NO BRASIL). 
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3.4. AS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE O MERCOSUL E A ESPANHA 

 As relações comerciais entre o Mercosul e a Espanha, apesar de serem 

relevantes, não estão ainda no mesmo patamar dos países mais integrados no 

Comércio Exterior. De acordo com a tabela abaixo, excluindo-se as relações entre 

os países que compõem o bloco, os principais parceiros econômicos são China e 

Estados Unidos. A Espanha representa o 6º lugar no volume de exportações e o 11º 

lugar quanto às importações.  

TABELA – Volume de Exportações e Importações do Mercosul com outros países 

(em milhões de dólares) - 2020 

País Exportação País Importação 
 

 

China 21.976,7 M China 15.351,87 M  

Estados Unidos 8.171,6 M Estados Unidos 11.918,4 M  

Holanda 3.319,7 M Alemanha 4.043,41 M  

Chile 2.405,6 M Índia 1.764,8 M  

Índia 1.793,1 M Japão 1.723,3 M  

Espanha 1.771,4 M Itália 1.548,7 M  

Cingapura 1.763,4 M México 1.532,9 M  

Alemanha 1.545,6 M Coréia do Sul 1.389,3 M  

México 1.429,7 M França 1,357,6 M  

Vietnam 1.411,6 M Chile 1.168,7 M  

Fonte: SECEM - Estatísticas MERCOSUL (2020) 

3.5. INVESTIMENTOS DIRETOS ENTRE BRASIL E ESPANHA 

 Por outro lado, o impacto de medidas de abertura comercial refletiu no 

volume de investimentos diretos a partir dos anos noventa. A tabela seguinte 

apresenta a importância dos investimentos diretos espanhóis no Brasil. Somente em 
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2018, grupos espanhóis controlavam 1.114 empresas no Brasil e registravam um 

volume de US$ 60,803 bilhões, sendo o segundo país com maior presença em 

investimentos diretos. 

GRÁFICO 1-Investimento direto no Brasil 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2018) 

 Os setores em que as empresas espanholas apresentam uma grande 

presença no Brasil relacionam-se a serviços financeiros (55,32%), telecomunicações 

(19,73%) e indústrias extrativas (8,08%). Quanto às principais empresas, destacam-

se o Banco Santander, a operadora de telefonia celular Vivo e as empresas de 

energia Iberdrola e Naturgy. 

 Com sede em São Paulo, o Banco Santander estabeleceu-se no Brasil em 

1982. Durante a década de oitenta, sua participação no setor bancário era discreta. 

Porém, nos anos 2000, com a compra dos Bancos Meridional e Bozano Simonsen, a 

sua participação no mercado brasileiro aumentou. Além disso, com a aquisição do 

BOVESPA no processo de privatização do banco estadual paulista, e ao assumir as 

operações dos holandeses da ABN/AMRO no Brasil, o banco consolidou a sua 

participação do mercado. Atualmente, o Banco Santander é o terceiro maior banco 

privado do Sistema Financeiro Nacional.  
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 A companhia de telefonia Telefônica entrou no Brasil em 1998, com a 

participação no processo de privatizações das empresas estatais de 

telecomunicações. Ao adquirir a antiga Telesp (com atuação em São Paulo), a 

Telefônica se tornou uma das líderes no mercado de telefonia. Em 2003, em 

associação com a Portugal Telecom, foi criada a operadora Vivo, com o objetivo de 

ampliar mercados ainda não explorados no Brasil. Em 2007, este conglomerado 

adquire a Telemig celular (com atuação em Minas Gerais). No ano de 2010, a 

Telefônica adquire a participação da Portugal Telecom e unifica as suas operações 

no Brasil. Em 2020, a Vivo é uma das quatro grandes operadoras na área de 

telefonia celular no Brasil (concorrendo com a OI, Claro e TIM).  

 A partir da aquisição em 2011 da empresa Elektro S/A., a Iberdrola torna-se 

uma das cinco maiores empresas de energia elétrica no mundo, que atua no 

mercado de energia elétrica no Brasil. Essa empresa é responsável pela distribuição 

de energia nos mercados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

 Também no ramo de energia elétrica e no setor de gás natural, a Naturgy é 

uma empresa espanhola que passou a operar na economia brasileira em 1997, com 

a aquisição da CEG (Companhia Estadual de Gás), com sede no Rio de Janeiro. A 

empresa atua em 29 cidades do Estado do Rio de Janeiro, bem como outros quatro 

estados no Brasil. 

 Do lado brasileiro, os investimentos são mais modestos. Apesar de ter um 

volume de investimento modesto de 41 milhões de dólares, a Naturgy é o 16.º lugar 

no ranking de investimentos brasileiros no exterior (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2018, p. 25).  
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4. POLÍTICA DE ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO SÉCULO XX 

   Este capítulo pretende discorrer sobre a política de ensino de línguas 

estrangeiras, introduzir a interpretação de algumas leis, apontar as línguas 

ensinadas no século XX, além de apresentar alguns materiais didáticos utilizados no 

século XX no Brasil. 

  Segundo Picanço (2003, p. 27), a presença do ensino de línguas estrangeiras 

no currículo das escolas foi de extrema importância até a primeira metade do século 

XX, pois as disciplinas de Línguas Estrangeiras eram compreendidas como 

integrantes do conjunto de cadeiras relevantes na formação de “espíritos jovens”, ou 

seja, das letras clássicas.   

 A autora aponta para uma transformação de regras educacionais, ocorrida 

durante a primeira metade do século XX, e que teve destaque a partir dos anos 

1950. Voltada mais para o mercado de trabalho do que para uma formação 

humanística, essa mudança afetou a concepção de idiomas estrangeiros como 

disciplinas escolares.  

 A partir do século XVIII, logo após a reformulação linguística, iniciou-se um 

processo de valorização da língua portuguesa como língua nacional. Durante o 

Estado Novo, as medidas relativas à normatização do ensino da Língua Portuguesa 

no país minimizaram o alcance de outras línguas. 

4.1. O ESPANHOL SE CONSOLIDANDO COMO DISCIPLINA. 

  Com a falta de escolas públicas no Brasil colonial, o ensino privado 

dominava e o aprendizado de línguas estrangeiras tornou-se exercício de erudição, 

destinando não apenas à formação da elite do país, mas também à formação da 

classe média. O fortalecimento da educação nacional se estabelece no século XIX 

com a inauguração, no ano de 1837, do Colégio Pedro II, que, segundo Picanço 

(2003, p. 28), foi “a primeira escola pública de nível médio, que passou a ser modelo 

para as demais escolas secundárias”. Para o estabelecimento do controle da relação 

entre essas escolas e o Colégio Pedro II, era necessário adequar conteúdos e 

recursos de avaliação. As aulas foram substituídas por classe de alunos que se 
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dedicavam a estudar os mesmos conteúdos de aprendizado oferecidos nas 

instituições de ensino secundário.   

 Nesse cenário, é estabelecido o conceito de currículo como conjunto de 

programas de ensino, e os do Colégio Pedro II se tornaram oficiais. Os programas 

curriculares oficiais seguiam os modelos franceses de educação, dando ênfase ao 

ensino clássico humanista em que constavam os de estudos de francês, inglês e 

alemão, direcionados nos últimos anos da escola secundária. Naquele momento, o 

ensino de Língua Espanhola e o de Língua Italiana não integravam os programas 

oficiais do Colégio Pedro II.  

  No decorrer da Primeira República, em 1898, as três línguas anteriormente 

mencionadas aparecem juntas no currículo da instituição, desde o primeiro até o 

sétimo ano. “Em 1919, com a aprovação do professor Antenor Nascentes, a 

disciplina de Espanhol é institucionalizada no Colégio Pedro II, e permanece, em 

caráter optativo, até o ano de 1925” (PARAQUETT, 2006).  

  Em 1930, com a chegada da era Getúlio Vargas e a formação do Ministério 

da Educação e das secretarias de educação nos Estados, alguns pensadores que 

criticavam as políticas educacionais do governo anterior assumiram funções 

relevantes em todo o Brasil e iniciaram uma reformulação considerável. Francisco de 

Campos era um intelectual e havia sido nomeado ministro da educação pelo 

presidente Getúlio Vargas. 

  Por sua vez, em 1931, entraria em vigor a reforma Francisco de Campos, 

sendo a primeira grande reforma educacional. De acordo com o Decreto-Lei n.º 20. 

158 de 30/06/1931, o ensino secundário deveria ter duração total de sete anos. Aos 

estudantes de Medicina, Farmácia ou Odontologia seria oferecida maior ênfase nos 

estudos de Ciências naturais e Biologia. E aqueles que cursassem Engenharia ou 

Arquitetura deveriam obrigatoriamente dedicar-se mais aos estudos de Matemática. 

Já nas Ciências Humanas, estudava-se Língua Portuguesa, Língua Francesa, 

Língua Inglesa e Latim. A Língua Alemã era optativa e a Língua Italiana já não 

pertencia ao programa.  

   De acordo com Picanço (2003, p. 29), a Reforma de 31 foi apontada como a 

primeira realização do Governo Federal voltado à regulação do ensino no Brasil que 

sucedeu na constituição de programas variados, mas também obrigatórios para 

todos. No período do Estado Novo (1937-1945), essa resolução foi otimizada, pois 
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Vargas havia formado uma governança temporária após a autocracia, e a educação 

era a tentativa de se levar o Brasil a uma contemporaneidade, ou seja, o ideal de 

desenvolvimento europeu e norte-americano. 

 O Ministério da Educação privilegiava como conteúdo nacional a história 

mitificada de heróis e instituições nacionais, noções de brasilidade com a inserção 

da Moral e Cívica como disciplina, o prestígio ao Catolicismo e o uso adequado da 

língua portuguesa de maneira uniforme e estável (SCHWARTZMAN, 1984). A 

questão do nacionalismo não era uma questão recente e foi inserida nos debates do 

início do século XX. 

 Segundo Picanço (2003, p. 31), a maneira de pensar as questões da 

mesclagem de culturas no país seguiu durante décadas, encontrando no Estado 

Novo as condições importantes para se conquistar um ideal patriótico representando 

um monolinguismo, uma noção de único idioma, único povo e uma única ideologia. 

Vale ressaltar o significativo aumento da xenofobia neste período. 

 A formação de brasileiros com os cânones nacionais, e não os estrangeiros, 

era a prioridade nas séries iniciais, mas chegou a afetar a oferta de línguas 

estrangeiras nos cursos secundários. Durante a década de 30, a Língua Estrangeira 

ocupou um espaço importante ao lado do idioma nacional na escola secundária. 

 Picanço discorre sobre esta grade curricular: 

 

Faziam parte do currículo o Francês, o Inglês e o Alemão. De acordo com o 
currículo do colégio, eram: três aulas de cada língua na primeira e segunda 
séries; duas aulas de cada língua na terceira; e uma aula semanal de cada 
língua na quarta série, em que os alunos teriam aula de Latim e Grego. Na 
quinta e última série ficavam apenas as línguas clássicas. […] A 
continuidade no estudo de línguas dependia da área em que os alunos 
optavam por terminar a escola secundária, como curso preparatório para o 
superior (PICANÇO, 2003, p. 31). 

 
. 
  O método utilizado era o Direto Intuitivo, que se caracterizava pelo ensino 

direto por meio do próprio idioma estrangeiro, diferente do método Gramática e 

Tradução, que ensinava a partir da língua materna. Sua finalidade era promover a 

aprendizagem do idioma estrangeiro como língua instrumental, ou seja, conferir ao 

aluno a capacidade de ler e compreender textos, mediante estratégias e técnicas de 

leitura específicas dentro de um esquema de atividades. No entanto, este método 

não foi implementado dessa forma no país, pois o método Gramática e Tradução 

continuou a ser utilizado a partir da abordagem tradicional que enfatizava o ensino 
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de regras gramaticais, vocabulário e tradução de textos escritos, tendo em vista que 

o escopo do ensino deveria ser oferecer ao aluno formação moral e erudita capaz de 

elevar seu espírito e incutir nele o gosto pela boa literatura.  

 Após a Reforma Capanema em 1942, a escola secundária dividiu-se em 

dois ciclos: o ginasial, com duração de quatro anos, e o colegial, de três anos. O 

principal objetivo do ensino passa a ser a formação geral, deixando o ensino 

superior em segundo plano. Com isso, ocorreu uma valorização das áreas humanas 

na formação dos alunos. As línguas estrangeiras continuam ocupando um grande 

espaço no currículo. A maior mudança, no entanto, foi a exclusão da Língua Alemã 

do programa oficial do curso secundário como o do Colégio Pedro II. 

 O fortalecimento do processo de nacionalização proporcionado pelo Estado 

Novo e a ditadura autocrática de Vargas, a partir de 1937, tiveram resultados 

negativos junto às línguas dos grupos de imigrantes que queriam preservar sua 

identidade étnica. Esses estrangeiros possuíam as melhores formas de 

profissionalização, tornando-se grupos mais autônomos, o que provocou no governo 

certo ressentimento de haver favorecido essas etnias. 

 A partir da reforma do ensino secundário de 1942, estabeleceu-se um ensino 

patriótico por excelência, defendendo que os jovens tenham a compreensão da 

continuidade histórica da pátria, e os reformadores dos programas de ensino 

tentariam vincular todos os conteúdos voltados à questão do nacionalismo.  

 Em contrapartida, a Língua Espanhola, que até então não figurava na grade 

curricular, é selecionada para integrar os programas oficiais do curso científico, 

pertencente ao ensino secundário. Os professores das chamadas línguas vivas 

davam preferência para tópicos como a Literatura consagrada e noções de cultura e 

civilização, ou seja, o estudo da história e dos hábitos culturais da região onde é 

falado o idioma.  

 O Espanhol, à luz da época, era identificado como a língua viva de autores 

consagrados como Cervantes, Bécker e Lope de Vega. Concomitantemente, a 

Língua Espanhola tinha uma relevante presença na história de inúmeras e gloriosas 

conquistas hispânicas, descrevendo sentimento de orgulho e admiração do povo 

pelos seus heróis nacionais, como El Cid, o imperador Carlos V, a Rainha Isabel e 

os conquistadores. 
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 Sob o aspecto político no Brasil, as colônias de imigrantes espanhóis, 

mencionadas anteriormente, não se constituíam em uma ameaça aos governos no 

período do Estado Novo. Sendo assim, o Espanhol identificava-se como a língua de 

um povo com bagagem histórica e literatura, e estava em plenas condições de 

figurar como componente da grade curricular obrigatória ao lado do Francês e do 

Inglês, pois, de acordo com Picanço (2003, p. 33), era “um idioma europeu, com 

literatura consagrada mundialmente e pertencia a uma nação que servia de modelo 

em seu amor a história da pátria.” Este é o pensamento que permeia os currículos 

oficiais e materiais didáticos de Língua Espanhola no país entre 1943 e 1960. 

   Picanço (2003, p. 33) afirma que, segundo as portarias ministeriais de 

fevereiro de 1943, o método de ensino deveria ser o Direto, agora incorporando 

aspectos do método Científico e com ênfase na prática. O método Científico foi 

defendido pela professora do Colégio Pedro II, Maria J. SCHMIDT, na obra intitulada 

O ensino científico das línguas modernas, com publicação de 1935. Para que 

possamos compreender a inclusão da Língua Espanhola como disciplina no 

currículo, é necessário entender sua constituição como disciplina acadêmica. 

 Nas portarias ministeriais de 1943, nota-se perfeitamente a força dos 

métodos tradicionais e da formação dos professores por esses métodos, visto que 

os elementos de civilização (principalmente a Literatura) continuam fazendo parte 

das matérias priorizadas pelo Programa de Ensino Oficial.  

  De acordo com Picanço (2003, p. 35), a existência de professores formados 

em Língua Espanhola e em Língua Francesa possibilitaria a admissão de docentes 

para ministrar as aulas de Língua Espanhola na primeira série do colegial, o que 

representaria um estímulo a mais para inserção do Espanhol nos programas 

curriculares. 

  O Inglês apresentava supremacia em relação à Língua Alemã, por ser a 

língua mais aplicada nas relações comerciais, e o Francês significava fator de status 

e cultura. Para a opção de segundo idioma no curso Superior de Letras Neolatinas, 

a Língua Espanhola passou a ter certa vantagem com relação ao Italiano, que já 

estivera ausente dos currículos oficiais da Escola Secundária por longo tempo, 

assim como a Língua Alemã.  

 No âmbito nacional da educação brasileira, a Língua Espanhola é 

oficialmente incluída nos currículos escolares por determinação do Decreto-lei nº 
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4.244 de 09/04/1942. Neste cenário, a Língua Espanhola substitui a Língua Alemã e 

passa a ter uma significativa representação no contexto educacional ao lado da 

Língua Inglesa e a Língua Francesa. Após a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases nº4.024 de 1961, viabiliza-se a descentralização do aprendizado e encarrega-

se as escolas da escolha da língua estrangeira a ser ensinada.  

 Após dez anos, a Lei de Diretrizes e Bases nº5.692 de 1971, ao ressaltar a 

importância do ensino técnico no país, estabelece a inserção de um idioma 

estrangeiro moderno no programa escolar dessa modalidade de ensino.  

 De acordo com as observações de Pereira, Pereira, Barbosa e Coimbra 

(2014, p.375) o método aplicado para o ensino de línguas estrangeiras no ensino 

médio no Colégio Pedro II, nos dias de hoje, é a prática da compreensão leitora, 

sendo que esta é definida por ser a competência ressaltada pelos PCN de língua 

estrangeira. Pode-se destacar o projeto político pedagógico tratando sobre o tema: 

 

O ensino de uma língua estrangeira moderna se justifica na medida em que 
permite ao estudante o acesso a várias culturas e, desse modo, a 
possibilidade de estar mais integrado num mundo globalizado. No ensino 
médio, trabalha-se a habilidade da leitura, valorizando-se tanto a 
compreensão geral quanto a compreensão mais aprofundada, quando se 
recorrerá aos conhecimentos que o aluno já possui sobre o mundo que o 
cerca, sobre sua língua materna, sobre a escrita e sobre a organização de 
textos (Colégio Pedro II Projeto político pedagógico, p. 261, apud COIMBRA 
et al, 2014, p. 375).  

4.2.  UMA ANÁLISE SOBRE OS LIVROS DIDÁTICOS E UMA INTRODUÇÃO ÀS 

LEIS 

 A busca por obras em Espanhol e de Literatura Hispânica foi outro fator 

gerador da valorização do Espanhol no meio acadêmico, já que nos anos 1940 o 

comércio editorial começa a apresentar sinais de aquecimento. O governo brasileiro 

interessa-se pela inexistência de material didático em Língua Portuguesa no período 

de 1930 e, naquele momento, a Espanha possuía um mercado editorial em 

crescimento e a possibilidade de importação de livros nesse idioma era relevante. 

Une-se o fato de que a Literatura Espanhola havia passado recentemente por dois 

períodos de grande efervescência.  
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 A “generación de 1898” foi destacada com a perda de colônias composta por 

bardos, prosadores e cronistas que passaram a pensar uma forma de o povo 

espanhol ser uma Espanha sem Império. No final da década de 20, outro grupo de 

artistas, conhecido como “Generación del 27”, busca um diálogo com os escritores 

da geração anterior unindo diversidade, unidade, tradição e modernidade. Logo após 

o final da Guerra Civil Espanhola, no período compreendido entre 1936 e 1939, o 

regime de Francisco Franco empenha-se na reconstrução da Espanha a partir da 

valorização das tradições nacionais.  

 Segundo Picanço (2003, p. 37), “casava-se muito bem como conteúdo 

privilegiado para o ensino de espanhol como língua viva”. Na portaria n. º 556 de 13 

de novembro de 1945, algumas orientações são oferecidas para o cumprimento do 

programa de Espanhol, assim como recomendações sobre tópicos que o docente 

deveria destacar além do estudo da gramática. 

  Essas orientações da Portaria n.º 566 seguirão durante as próximas 

décadas, permanecendo a exigência da apreciação dos autores aclamados da 

Literatura no ensino da Língua Espanhola e o ensino da língua como norma, tendo 

como referencial a linguagem dos poetas e prosadores. 

 O Espanhol viveu um dos momentos mais enriquecedores em números de 

títulos publicados a partir da década de 1940, logo quando o governo Vargas passou 

a incentivar a publicação de livros didáticos no país. Na mesma década, o idioma, 

tanto na área de conhecimento acadêmico como de disciplina escolar, servia muito 

bem à expectativa do conhecimento da elite dirigente, ao mesmo tempo em que 

exercia na Era Vargas um papel representativo do amor à pátria e respeito às 

tradições, símbolos e histórias nacionais. 

 De acordo com Picanço (2003, p.38), durante o período da industrialização 

de base, a partir da década de 1950, desenvolveu-se uma crise no sistema de 

serviços pela falta de mão-de-obra qualificada para tal. Por esse motivo, o sistema 

educacional brasileiro tornou-se responsável pela formação dos educandos para o 

mundo do trabalho. Esta mudança gerou uma nova crise que se intensificou nas 

décadas posteriores. Um dos fatores desta crise foi a necessidade da ampliação da 

rede escolar, defendida pelos intelectuais da educação, que ocorreu no período de 

1945 a 1964 (embora com mais força na década de 70). 
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 Entre outras mudanças que se intensificarão nas décadas subsequentes, 

poderia ser citada aquela que mais causou conflitos e distorções no Brasil, que foi o 

afastamento paulatino do modelo europeu de ensino, sobretudo o francês, em 

detrimento da inserção dos modelos norte-americanos. 

 A ampliação da obrigatoriedade de ensino escolar seria o resultado da 

exigência tanto dos políticos em favor da democratização do ensino, quanto dos 

industriais e economistas. A escola passa a ter a função de profissionalizar, formar 

especialistas e, ao mesmo tempo, propagar uma cultura de base mais sólida.  

 

A escola é assim submetida a uma dupla instância: por um lado difundir a 
cultura desinteressada, que forma e nutre a inteligência e a pessoa; por 
outro, criar perfis profissionais. São duas instâncias conflitantes entre si que 
alimentaram os debates em torno da identidade da escola secundária em 
quase todos os países [...] (CAMBI, 1999, p. 627).  
 

 Em 1951, no governo de Vargas, publicavam-se orientações sobre o ensino 

secundário, nas quais o curso ginasial deveria funcionar com aulas de Português, 

Francês, Inglês e Latim, além de outras disciplinas. O colegial era estruturado da 

seguinte forma: havia o curso clássico, integrando Língua Grega, Língua 

Portuguesa, Latim, Língua Espanhola, Língua Francesa e Língua Inglesa, além das 

outras matérias; e o curso científico, que oferecia Português, Francês, Inglês e 

Espanhol, entre outras disciplinas.  

 Segundo Deise Picanço (2003, p. 41), nos cursos do colegial, com pequenas 

diferenças, na área de línguas estudavam-se: três anos de Português, três anos de 

Francês, três anos de Latim, dois anos de Inglês e um ano de Espanhol. Se antes as 

línguas chegavam a totalizar juntas nove horas-aula semanais na primeira série do 

colegial, seis na segunda série e três na terceira série, a partir desta reforma 

curricular, da Portaria nº 556 de 13 de novembro de 1945, apenas no curso clássico 

sem o ensino de Grego é que essas disciplinas, juntas, somariam um total de horas 

próximo a essa carga horária. 

 A Lei de Diretrizes e Bases de nº 4.024/61 promove a descentralização do 

ensino a escolha da língua estrangeira a ser ensinada passa a ficar a cargo das 

instituições escolares. Dez anos depois, a Lei de Diretrizes e bases de nº 5.692/71, 

ao enfatizar a habilitação profissional no ensino, estabelece que a inserção de uma 

língua estrangeira moderna na grade curricular fosse feita a título de acréscimo. 
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 A LDB de 1961 sugeria a oferta de um idioma estrangeiro em qualquer 

escola que apresentasse condições de ensiná-la. Conforme as observações de 

Picanço, por esse motivo, 

 

a Lei transformou a Língua Estrangeira em uma Disciplina Complementar 
do Núcleo Comum/parte diversificada. Isso significava que a língua 
estrangeira poderia, conforme opção dos Conselhos Estaduais de 
Educação, figurar ou não no currículo das escolas (PICANÇO, 2003, p. 42). 
 

 Devido ao fato de a implantação da LDB ter se dado apenas na década de 

70, as modificações geradas pela sua publicação em 1961 não alteram 

integralmente a situação dos idiomas estrangeiros em muitas escolas. Segundo 

Picanço (2003, p. 43), a partir de 1964, com a entrada da ditadura militar, o MEC 

passou a receber auxílio financeiro e assistência técnica da USAID (United States 

Agency for International Development). Por meio dos convênios conhecidos como 

MEC-USAID foram incluídas várias reformas idealizadas a partir de pesquisas 

divulgadas nos anos de 67 e 68 que forneceram dados sobre a situação do sistema 

educacional brasileiro. 

 Para o governo militar era mais viável econômica e politicamente que as 

instituições de ensino estivessem mais preocupadas em formar profissionais 

técnicos do que formar cidadãos que dominassem uma “cultura desinteressada” dos 

períodos anteriores. 

 Na década de 60 percebe-se novamente uma relação entre a oferta da 

matéria escolar e a formação de quadros para ministrá-la na escola. No final da 

década de 60, a grade curricular de Letras no ensino superior não era dividida por 

áreas, mas sim pelo estudo de uma língua complementar durante três anos de 

curso. Quem fazia Letras-Inglês, por exemplo, podia fazer complementação de 

estudos em uma língua latina e vice-versa. Porém, este estudo não dava direito à 

outra habilitação. 

 Assim como no período anterior, a busca pela habilitação em Italiano, 

Alemão e Espanhol, direcionada pela possibilidade de emprego, seguia limitada. A 

falta de uma política clara no governo com relação à disponibilidade de Línguas 

Estrangeiras na escola significava maior dificuldade de encontrar trabalho para os 

recém-formados. A Literatura será um dos aspectos que irá favorecer o Espanhol. 

Nesse período, a valorização da Língua Espanhola apoia-se na eclosão da 

Literatura Hispano-Americana, sobretudo a partir da década de 60. 
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 Todavia, o contato com a Literatura Hispano-Americana não se dava pelo 

relacionamento do Brasil com os outros países latino-americanos. Essa Literatura 

chegava ao Brasil oriunda da Europa, já que muitos escritores buscavam lá não 

mais um modelo de estética, “mas um ambiente propício onde pudessem divulgar 

suas ideias” (Picanço, 2003, pag. 44). No exílio, tentavam não mais atingir a Europa 

a partir da América, mas a América e o mundo a partir da Europa. Pode-se afirmar 

que 

   

o consumo cultural, por exemplo, a leitura de um texto, pode assim escapar 
à passividade que tradicionalmente lhe é atribuída. Ler, olhar, ou escutar 
são efetivamente uma série de atitudes intelectuais que – longe de 
submeterem o consumidor a todo-poderosa mensagem ideológica e/ou 
estética que supostamente o deve modelar – permite na verdade a 
reapropriação, o desvio, a desconfiança ou resistência (CHARTIER, 1990, 
p.1-59, apud PICANÇO, 2003, p. 44).  
 

 As mudanças no aspecto financeiro do país refletiam-se no sistema 

educacional do Brasil, especialmente pela forma rápida com que ocorriam, e, no 

aspecto metodológico, os fatos já não eram mais os mesmos. Os métodos de ensino 

de línguas sofriam mudanças de forma minuciosa. Em 1969, ao publicar uma 

Gramática de Língua Espanhola, o autor Humberto Grande, que também era diretor 

executivo da Fundação Nacional do Livro Didático (Fename) declara que  

 

a Fundação [...] compreende perfeitamente a grandeza da Espanha está 
certa de que ela ainda terá alta missão nos destinos da humanidade [...]. 
Por isso quer divulgar a língua espanhola no Brasil, para permitir ao nosso 
estudante o estudo das obras dos grandes mestres daquele povo. 
(CARVALHO; CARNEIRO, 1969, p. 7)  
 

 O pressuposto metodológico de que ensinar um idioma é direcionar o estudo 

dos grandes mestres do idioma ainda encontrava lugar na cultura geral e na prática 

dos professores dentro das escolas. 

 De acordo com Picanço (2003, p. 45), a indefinição por parte do Ministério 

de Educação e Cultura, no ano de 1961, no tocante aos idiomas estrangeiros, e sua 

tentativa de fundamentar sua ação em função da precariedade do ensino deram 

início a muitas divergências com relação ao entendimento da LDB, tanto a de 1961 

como a de 1971.  

 De qualquer forma, em um número significativo de escolas, o ensino de mais 

de uma língua foi mantido, sobretudo as aulas de Inglês e de Francês. Entretanto, 
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outras instituições de ensino mantiveram apenas o Francês ou o Inglês, o que de 

certa forma correspondia ao que era esperado pelos alunos e todo o restante da 

comunidade escolar, uma vez que essas disciplinas já faziam parte do quadro 

curricular do ginásio. Essas atitudes receberam críticas do Conselho Federal de 

Educação, por ocasião do Parecer nº478/75. Segundo Azevedo (1979, p. 95), 

 

compelir um estabelecimento a programar um idioma para cujo estudo não 
haja condições no meio é incentivar a simulação e a fraude. Inversamente, 
proibir de lecionar mais de uma língua a escola que já conte com os 
recursos necessários para fazê-lo, constitui uma violência que não encontra 
apoio na lei. 

 

 O Relatório I desse mesmo parecer expõe claramente a possibilidade de 

integrar a Língua Estrangeira no rol das disciplinas do Núcleo Comum, e não “se 

ignorava o papel desprovincianizante numa vida que se internacionaliza em um 

mundo que se apequena ao impacto da tecnologia e dos meios de comunicação” 

(AZEVEDO, 1979, p. 91).  

 No entanto, por não ter uma política adequada de investimentos na 

formação de professores, o MEC usou a situação precária do ensino de línguas 

estrangeiras como argumento para que não fosse obrigatória. O aspecto 

desprovincianizante na questão da lei significava estar conectado com as tendências 

mundiais sem estar ligado a nenhum modelo convencional, fosse europeu ou não. 

Entretanto, durante a sua implantação, a partir de meados da década de 70, a 

instituição passa a utilizar o modelo norte-americano. 

 No artigo 7.º da LDB/71 é possível notar esta dificuldade entre a 

compreensão da relevância do aprendizado de um idioma estrangeiro e a 

inexistência de uma política de investimentos clara e objetiva, tanto para a formação 

dos docentes quanto para o andamento das escolas. Segundo Picanço (2003, p. 

46), “naquele momento, entendia-se por eficiência “um razoável desenvolvimento de 

seus objetivos instrumentais: entender o idioma falado, falar, ler e escrever.’” 

 Com a LDB de 1971, que criava os cursos profissionalizantes com a 

intenção de formar mão-de-obra qualificada, o ensino das línguas passou a ter um 

caráter instrumental, não apenas no sentido mais amplo de ferramenta de 

comunicação, mas no que se refere a um meio próprio para alcançar certos 

objetivos, o que acabou corroborando a opção de se adotar o ensino somente de 

Inglês nas escolas. Na explicação sobre o significado das modalidades Educação 
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Geral e Formação Especial, dos membros do CFE, é possível perceber esta 

orientação:  

 

O estudo de línguas, vernáculas ou estrangeiras, por exemplo, será geral 
como aquisição de um instrumento de comunicação aplicável a todas as 
situações, mas surgirá como especial na perspectiva de uma habilitação de 
Secretariado. (AZEVEDO, 1979, p.45.) 
 

 O Inglês passou a ser obrigatório no 2.º grau e recomendado da quinta à 

oitava série, a partir da Resolução CFE n.º 58 de 22 de dezembro de 1976, que 

alterava as disposições da Resolução n.º 8, de 1 de dezembro de 1971, e dava 

outras providências: “Art.1.º—O estudo de Língua Estrangeira Moderna passa a 

fazer parte do núcleo comum com obrigatoriedade para o ensino de 2.º grau, 

recomendando-se a sua inclusão nos currículos de 1.º grau onde as condições o 

indiquem e permitam” (AZEVEDO, 1979, p. 95). Nesse sentido, o Francês e o 

Espanhol foram sendo efetivamente substituídos pelo Inglês.  

 A reforma do ensino que ocorreu na LDB de 1971 ampliou o número de 

disciplinas obrigatórias em caráter nacional. Se antes eram seis componentes 

nacionais, um regional e um local, com a lei 5.692, passaram a ser dez 

componentes nacionais, o que limitava muito a possibilidade de acréscimos 

regionais ou locais.  

 As disciplinas prejudicadas foram a Filosofia, Sociologia e a Psicologia, entre 

outras, assim como as Línguas Estrangeiras. Ademais, no ensino do 2.º grau, a 

implantação de cursos profissionalizantes exigia a inclusão de disciplinas técnicas 

no currículo, comprometendo, com a redução de carga horária, as disciplinas de 

humanas, ao ponto de algumas delas chegarem a ser extintas. 

 Do mesmo modo, com a diminuição da carga horária (normalmente de 1 

hora-aula semanal), em apenas uma ou duas séries do 2.º grau, aumentou-se a 

demanda do ensino de Português para alguns professores de Francês que tiveram 

que assumir a matéria, e os recém-formados em línguas como o Espanhol e o 

Italiano, que não encontraram uma posição no mercado de trabalho, necessitando, 

portanto, buscar as aulas de Português para ocupar cargos dentro da escola. Esse é 

movimento vemos atualmente no Ensino Médio. 

 Embora a tendência da época fosse fazer com que a escola optasse por 

apenas uma Língua Estrangeira que, em virtude dos cursos profissionalizantes, era 

de preferência o Inglês, muitos professores tentaram convencer as autoridades da 
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valorização de se aprender mais de uma Língua Estrangeira. Segundo Picanço 

(2003, p. 51), 

  
após a Reforma no Ensino Superior, em 1968, foram criadas as 
Licenciaturas curtas, com as quais era possível formar-se em três anos e 
ministrar aulas no Ensino Fundamental. A precarização da formação dos 
professores e a carga horária de Língua Estrangeira reduzida fez [sic] com 
que o ensino de Inglês perdesse não só em quantidade, mas também em 
qualidade.  
 

 O Decreto-Lei n.º 5.540/68 fez com que as universidades perdessem sua 

autonomia, dando prioridade aos cursos de pós-graduação. Os cursos de 

licenciatura funcionavam com quadro reduzido de professores em algumas áreas 

das humanidades.  

 Conforme Picanço (2003, p. 52), no final da década de 50, o Espanhol era 

depreciado em favor do ensino do Francês e do Inglês. Na década de 70, tanto o 

Francês quanto o Espanhol só permaneceram diante da insistência de alguns 

educadores que não se conformaram em perder sua carga horária e reduzir esses 

idiomas a um papel de “cultura inútil”. Suas iniciativas colidiam com as limitações 

dos órgãos oficiais, e da instituição, gerando, algumas vezes, disputas com os 

próprios colegas. Segundo Chervel (1990, p.193),  

 

sem dúvida a liberdade pedagógica da instituição não é, ao nível dos 
indivíduos, mais do que uma meia-liberdade. É para eles necessário levar 
em conta o lugar que ocupam ao lado de seus colegas no mesmo sistema 
de ensino e as progressões curriculares nas quais eles, em geral, não 
intervêm mais do que por uma duração limitada. 
 

 O Espanhol, mesmo com a publicação da gramática de Antenor Nascentes, 

a de Idel Becker, e da Gramática da Língua Espanhola (1969), de Carvalho e 

Carneiro pela Fename (Fundação Nacional do Material Escolar), no final da década 

de 60, não chegou a lograr uma posição de destaque quanto nas décadas de 40 e 

50.  

Devido ao cenário mundial das décadas de 60 e 70, no ápice da Guerra Fria, 

a Língua Espanhola não era um idioma importante nas relações comerciais e 

diplomáticas. Considerada à época um dos países mais atrasados da Europa, a 

Espanha ficou embargada em si mesma desde o final da Guerra Civil Espanhola, até 

seu processo de reabertura que se inicia em 1975  



75 

 

 

 

Os regimes militares em países da América Latina intrincaram a relação do 

Brasil com outros países que também estavam sob o mesmo regime, enquanto na 

Espanha ocorria uma abertura política que também sofreu com a ditadura (1939-

1975) por quase quarenta anos. 

Com o crescimento econômico do país, a Língua Espanhola passou a ser 

difundida em virtude da política externa que incentivou o turismo. A Espanha ganhou 

destaque no Mercado Comum Europeu com sua deslumbrante geografia, atraindo 

imigrantes, principalmente da América Latina.  

O Inglês permanece como língua estrangeira obrigatória nos currículos 

escolares de acordo com o artigo 35 parágrafo quarto da LDB/96: 

 

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da 
língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter 
optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de 
oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. (Incluído pela 
Lei nº 13.415, de 2017) 

 

 Na América Latina dos anos 70, vários países hispânicos viviam sob os 

regimes ditatoriais e eram considerados países atrasados, enquanto outros 

encontravam-se no grupo dos países em desenvolvimento (PICANÇO, 2003, p. 53). 

 Nos últimos anos da década de 70, o Brasil testemunhou lutas pela anistia e 

pela retomada de movimentos sociais. A sociedade exige abertura política do país, 

ainda durante a ditadura militar. Foi neste período que trabalhadores voltaram a se 

organizar em sindicatos, a fazer greves e manifestações públicas, no contexto em 

que a escola já havia optado pelo Inglês e os professores estavam indispostos com 

a situação das reformas de ensino.  

 A política de ensino ante o processo da democratização durante a década 

de 1980 começa a se desenvolver e a levantar questões acerca do cenário brasileiro 

do ensino de idiomas.  

  Em 1981 surge no Rio de Janeiro a primeira associação de professores de 

espanhol no Brasil, a Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de 

Janeiro (APEERJ), cujo principal objetivo consiste, naquele momento, em reinserir o 

Espanhol na grade curricular das escolas de Ensino Médio, antigo Segundo Grau. 

Entre as conquistas da APEERJ, destacam-se a reinclusão da disciplina no sistema 

escolar, a partir do ano de 1985, e a inclusão da matéria no exame vestibular da 

Fundação CESGRANRIO, compartindo com os idiomas Inglês e Francês. Esta 
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associação também promoveu uma nova rede de concursos em todo o Estado do 

Rio de Janeiro. 

4.3. O NORMATIVISMO NO MATERIAL DIDÁTICO DE ESPANHOL PUBLICADO 

NO BRASIL 

 Conforme argumenta Picanço (2003, p. 73), as finalidades do ensino da 

Língua Estrangeira têm se deslocado, como foi analisado anteriormente, entre duas 

vertentes distintas: uma, de intensa valorização de seu quesito cultural, tornando o 

ensino de línguas uma via de acesso à Literatura consagrada e aos conhecimentos 

acadêmicos produzidos no idioma estudado; outra, sincronicamente, em um dado 

momento que o ensino do idioma é considerado uma forma de instrumentalizar os 

alunos para que possuam acesso a novas tecnologias, levando em consideração o 

pragmático e econômico de sua utilização diante dos aspectos culturais da Língua 

Estrangeira que a torna expressão de um povo. 

 Essa convergência entre perspectivas supostamente tão diferentes tem sido 

possível porque elas compartem a mesma concepção de língua. Nos dois casos, 

parte-se do conceito de que a língua é constituída por um determinado número de 

regras fixas organizadas de modo particular. A partir dos fatos linguísticos, este 

conjunto de regras estabelece o que está correto e o que está incorreto com base no 

uso consagrado da língua, presente nos escritos clássicos da literatura.  

 O exercício da abstração do qual é resultante esse conjunto de elementos 

organizados, que conhecemos como a gramática da língua, designa-se na busca de 

uma norma que sirva para orientar todo tipo de manifestação linguística. A norma 

linguística, entretanto, estaria acima dos falantes, regendo e julgando sua fala como 

certa ou errada. A partir de uma adequação contemporânea das ideias do Círculo de 

Bakhtin, a esta convicção de língua, como um conjunto de regras fixas e abstratas, 

às quais o falante se submete, Faraco (1997, p. 49) chamou de normativismo. 

 Segundo Faraco (1997, p. 51), surgiram várias concepções de linguagem 

construídas na Antiguidade, sendo que algumas foram vinculadas à lógica, outras à 

filosofia, à retórica ou à poética, mas o normativismo foi a única dentre elas “que 

conseguiu pular os muros dos universos mais propriamente acadêmicos e se 



77 

 

 

 

estabelecer com força no senso comum”, concepção que foi internalizada na cultura 

do Ocidente, e tem perpassado, durante séculos, quase todas as reflexões que 

envolvem linguagem. Consequentemente, o contexto de ensino de Línguas 

Estrangeiras seria como um dos que mais promovem reflexões sobre a linguagem, e 

tem favorecido o estudo da língua na busca de uma correspondência normativa. 

 O Colégio Pedro II deveria ser um modelo para as outras escolas do país, e, 

para atingir tal objetivo, suas temáticas e modelos de avaliação foram uniformizados. 

As aulas por cadeiras foram substituídas por classe de alunos e programas de 

ensino comuns. Optou-se então por seguir o modelo francês de educação, no ensino 

clássico e humanista. o Colégio possuía uma grade curricular com aulas de Francês, 

Inglês e Alemão, oferecidas nos últimos anos da escola secundária, pois o Espanhol 

só foi incluído a partir da década de 40. Assim como para as escolas jesuíticas, a 

tradição clássica permanece sendo a base dos pressupostos de ensino e de 

aprendizagem, e o método de ensino continua sendo o da Gramática e Tradução. 

 Na grade curricular do Colégio Pedro II, havia três aulas semanais de cada 

idioma (Francês, Inglês e Alemão) na primeira e na segunda séries, duas na terceira 

série, e uma na quarta série.  

 Tão antigo como este, considerando-se que os primeiros registros do seu 

uso datam do século XVI, o Método Direto foi inserido no país em 1932, no Colégio 

Pedro II, por meio de uma grande e radical reforma no método de ensino, com a 

formação de classes pequenas (entre 15 e 20 alunos), seleção rigorosa de docentes 

e escolha do material pertinente.  

  A necessidade de livros didáticos e de uma política editorial abrangente 

passa a ser primordial para o Ministério da Educação com o intuito de formar os 

jovens brasileiros. A falta de materiais didáticos era enorme e ocorria porque 

naquele momento custava mais produzir o livro no país do que importar livros 

estrangeiros ou editados em países da Europa, principalmente a França. Somente 

em 1930, na Era Vargas, é que o governo passa a subvencionar a produção de 

livros didáticos no Brasil (PICANÇO, 2003, p. 80).    

 A principal preocupação do Ministro da Educação, Gustavo Capanema, era 

construir as noções de brasilidade no papel da educação. Na comemoração do 

centenário do Colégio Pedro II, em 1938, ele discursou sobre essa inquietação:  
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A educação, longe de ser neutra, precisa tomar partido, melhor, partir de 
uma filosofia e seguir uma escala de valores; ela precisa ser conduzida 
pelas diretivas morais políticas e econômicas do sistema que representa as 
bases de nossa nação e que por isso mesmo está sob a proteção, o 
controle e a defesa do Estado (MEC,1937, p.9 apud FREITAG, 1989, p. 25).  
 

 Dessa forma, no decorrer do tempo, as editoras passaram a publicar seus 

próprios livros, de preferência de acordo com as orientações dos programas oficiais 

elaborados pelos professores do Colégio Pedro II. Mas nem todas as escolas 

deveriam seguir os padrões do Colégio: muitas dessas, particularmente as 

religiosas, permaneceram utilizando materiais tradicionais que em geral, se 

apresentavam em dois compêndios; um de gramática e outro de textos de leitura e 

tradução. 

 Picanço (2003, p. 80) aponta um exemplo deste tipo de compêndio, o 

manual da Coleção de Livros Didáticos da FTD, publicada pela Editora Paulo de 

Azevedo, em São Paulo, em 1948, sendo distribuída pela Livraria Francisco Alves. 

Seu título é Gramatica Española: para os alunos do ciclo colegial, admissão as 

faculdades de filosofia e demais escolas superiores, escrito em espanhol por Adolfo 

Poso Y Poso e dividido em quatro partes com um total de vinte e quatro capítulos. 

 O capítulo 1, por exemplo, versa sobre o conceito de ideia, fala, língua, 

idioma, línguas vivas e línguas mortas, e assim por diante. O autor da Gramática 

Poso y Poso refere-se à gramática da seguinte forma:  

 

11- Gramática es el conjunto de reglas que se han de observar para hablar 
y escribir correctamete un idioma [...]. 
13 – La gramática nos enseña: 1º La naturaleza y representación de las 
palabras empleadas en el lenguage; 2º el modo de agruparlas o 
combinarlas para expresar nuestros pensamentos. Por lo tanto, las partes 
de la gramática son dos: la Analogía (de que forman parte la Prosodia y la 
Ortografía) y la Sintaxis. (POSO Y POSO, 1948, p.5)9 

 

 Quando o autor define que uma das finalidades do estudo de uma língua era 

aprimorar as formas de expressão verbal do pensamento, o autor pressupunha estar 

aperfeiçoando a capacidade de raciocínio do aluno: quem pensa bem, fala bem e 

 
9 11- Gramática é um conjunto de regras que há de se observar para falar e escrever corretamente 
um idioma[...] 
13 - A Gramática nos ensina: 1º a natureza e a representação das palavras empregadas na 
linguagem; 2º O modo de se agrupá-las ou combiná-las para expressar nossos pensamentos. 
Portanto, as partes da gramática são duas: a Analogia (de que formam parte a Prosódia e a 
Ortografia) e a Sintaxe. (Tradução da autora) 
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escreve bem. A ideia de língua como expressão do pensamento é uma das 

convicções de linguagem mais antigas, até mais do que a própria noção de 

gramática normativa. 

 Quando Poso y Poso dividiu a gramática em Analogia e Sintaxe, ele 

elaborou os capítulos de sua gramática no intuito de esgotar os itens que compõem 

a norma gramatical da Língua Espanhola. Picanço (2003, p. 81) descreve a 

organização da obra:  

 

A primeira parte – Analogia – inicia-se o capítulo II: Do artigo; capítulo III: Do 
nome, com quatro seções, capítulo IV: Do adjetivo, com sete seções; 
capítulo VII: Verbos irregulares, com duas seções, capítulo VIII: Dos verbos 
ser e estar; capítulo IX: Verbos defectivos; e assim seguidamente até o 
capítulo XV: Da interjeição. 
 

 Já a segunda parte – Sintaxe –, continua a autora, que vai do capítulo XVI 

ao XXI, apresenta o estudo das partes da oração. Na terceira parte trata-se da 

Prosódia e possui apenas o capítulo XXII. A quarta parte seria a Ortografia, que 

possui um capítulo com seis seções, e, no final do livro, há um Apêndice, com um 

capítulo e duas seções sobre versificação e métrica. Cada tema é submetido de 

forma teórica, a partir das teorias, especificações e aspectos de identificação. 

Posteriormente, vêm os Ejercicios de Aplicacion, que têm como base a identificação, 

classificação e derivação de palavras, normalmente com espaçosa serem 

preenchidas (PICANÇO, 2003). 

 Alguns desses exercícios são de recapitulação, como o que aparece logo 

após a caracterização dos adjetivos em espanhol. Muitos são executados a partir de 

trechos extraídos de textos de autores consagrados, como Cervantes, Alfonso de 

Ovalle, José Zorrilla e outros, segundo orientações fidedignas do pensamento 

normativo de que a arte se aprende pelo exemplo dos grandes mestres da língua. 

4.4. COMPARATIVO DE OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS 

 Em 1953, para completar a coleção da FTD, publicou-se Español Colegial: 

colección de lecturas y de trozos selectos em prosa y verso, elaborado por 

Hermenegildo Alzola (1953). A variedade de gêneros discursivos é relevante nesta 

obra. Conforme as observações de Picanço (2003, p. 83): 
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A inclusão de textos autênticos, que não fossem somente os literários, 
possivelmente acontecia por apropriação das críticas feitas ao método da 
Gramática e Tradução por adeptos do Método Direto, e talvez por uma 
tentativa da editora de seguir as orientações do Programa Oficial no que se 
refere à leitura. Isso possibilitaria a adoção do manual por um número maior 
de escolas. 
 

 A obra é uma compilação de textos, sem propostas de exercícios a eles 

relacionadas, já que tais atividades deveriam ser definidas pelo professor. Os textos, 

em vários tamanhos e temáticas, eram a base de exercícios de leitura em voz alta, 

tradução e versão, ditado e memorização. São duzentas e vinte e seis páginas com 

textos curtos e temas variados desde a Extensión de idioma castelhano até 

Propiedades de los animales de frey Luís de Granada, passando por fábulas como 

La lechera, fatos históricos e outros de cultura geral e curiosidades como Distância 

del Sol. 

 Alguns destes textos eram acompanhados por ilustrações relacionadas ao 

tema, como esta que acompanha o texto Descubrimiento de América: 

 

Figura 1: Ilustração retratando descobrimento da América.   

 

 Fonte: Español Colegial, de Hermenegildo Alzola, ed FTD, 1953 (apud Picanço, 2003, p. 

84) 
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 Conforme Picanço (2003, p. 84), são inúmeros os poemas, pensamentos e 

trechos de textos consagrados da Literatura Espanhola, de autores como Cervantes, 

Lope de Vega, Calderón de La Barca e Gustavo Adolfo Bécker. A maioria são textos 

que tratam de moral e bons costumes, como Lo que vale la buena educación, e de 

assuntos da fé cristã, especialmente relatos sobre vidas de santos, como Familia e 

Infancia de Santa Teresa. Além disso, há diálogos e textos humorísticos, como as 

piadas sobre o cotidiano estudantil. 

 Alguns textos pretendem passar a imagem de uma Espanha Cristã, 

grandiosa e conquistadora, ainda vinculada às conquistas dos séculos XV, XVI e 

XVII e desassociada dos conflitos que culminaram na Guerra Civil. Sobre guerras e 

batalhas só as dos Libertadores da América Hispânica e outras menos relevantes. 

Há uma tentativa de criar uma imagem de uma Espanha paradisíaca, e até mesmo 

as diferenças geográficas são tratadas de forma abstrata. 

 Dessa forma, pretendia-se levar o aluno a admirar a cultura e a Literatura do 

idioma, assim possibilitando um conhecimento maior de sua língua materna, 

desenvolvendo sua inteligência e seu raciocínio.   

O texto, no geral, autossuficiente, apartado do contexto principal que o 

gerou, deveria ser entendido de maneira mais inativa e parcial. Idolatrar a cultura 

como propósito de ensino deve ser compreendido como a recognição daquilo que 

está embasado e constitui a identidade e representações aclamadas pelo povo 

espanhol. Excluíra-se desta cultura privilegiada tudo que ocasionasse contendas e 

incompatibilidade, isto é, o discente deve aprender que os valores cristãos são os 

únicos autênticos, que a Espanha é um país esplêndido. O Espanhol, por 

conseguinte, é visto como uma instituição estática, rígida, constante. A norma, com 

referência na Língua Espanhola, variante madrilenha, considerava os outros dialetos 

e falares, peninsulares e americanos, como equívocos, falhas que deveriam ser 

evitadas de todas as formas. 

 Vários autores de livros didáticos de idiomas, nesta época, escolhiam 

publicar um manual em que os textos e a gramática viessem num único exemplar, o 

que era fundamentado tanto pela facilidade que trazia ao educador, quanto pela 

redução de custos. Esses manuais apresentavam textos de autores renomados que 

pudessem revelar os costumes espanhóis e as expressões idiomáticas, como 

sustentação para ditados e exercícios de leitura, tradução e versão. 
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  O livro Español para extranjeros (1949), publicado pela editora Aguilar, de 

Madrid, tendo como autor Martín Alonso, serviu como modelo para muitos outros, já 

que foi um dos primeiros livros elaborados na Espanha – por falantes nativos – com 

o objetivo de ensinar os estudantes estrangeiros. Além da gramática normativa do 

Espanhol, Alonso (1949) trabalhava alguns elementos linguísticos menos 

tradicionais:  

como iniciar a unidade fazendo com que o aluno descubra as regras que 
depois se formularão, oferecendo uma grande quantidade do léxico relativo 
às áreas temáticas mais usuais, apresentando textos que descrevem usos e 
costumes próprios da sociedade espanhola, assim como uma grande 
quantidade de textos (literários e informativos) para a tradução e o ditado. 
(SANCHÉZ PÈREZ, 1992, p. 369apud PICANÇO, 2003, p. 86)  
 

 Conforme as orientações do Método Direto, a gramática e os aspectos 

culturais da língua (história, características geográficas e costumes) deveriam ser 

ensinados indutivamente, a partir dos textos estudados. Estes textos deveriam ser 

atuais e autênticos ou situacionais (por exemplo, um diálogo numa cafeteria ou na 

rua). É dada relevância à fluência do professor e as explicações são feitas na Língua 

Estrangeira com a ajuda de paráfrases, sinônimos ou demonstrações. Visto que o 

objetivo do seu livro era o de explicar a regra, a gramática e a norma, Alonso 

propunha um método eclético unindo o Método Direto com o de Gramática e 

Tradução. 

 Alguns diálogos situacionais e pequenos textos servem como o início para 

exercícios de conversação. Exercícios de pronúncia e questionários para serem 

respondidos por escrito também tinham como início os textos e diálogos. A tradução 

e o ditado deveriam ser eliminados como exercícios segundo os fundadores do 

Método Direto.  

 Neste método, a psicologia associacionista respaldava sua principal 

proposição: aprendemos por associação. Impreterivelmente, os manuais de ensino 

de língua estrangeira do início do século XX faziam referência ao Método Direto, que 

atingiu seu ápice de aceitação e desenvolvimento na primeira metade do século XX, 

até a década de 40.  

 Com a Reforma Capanema, de 1942, se desenha uma recuperação da 

tradição clássica, o que não acarretava recuperar, além dos conteúdos, os métodos 

de ensino tradicionais. Como vimos anteriormente, as portarias ministeriais de 1943 

planejavam que o método de ensino de línguas deveria continuar sendo o Direto, 
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com ênfase na prática e abrangendo aspectos do Método Científico. Segundo 

Picanço (2003, p. 88), esta orientação era defendida pela professora Schmidt, 

catedrática do Colégio Pedro II. 

  O método científico pode ser considerado como uma modalidade do método 

direto e foi identificado pelo foneticista Harold Palmer (1877-1949) no início do 

século XX. Em sua obra The Scientific Study and Teaching of Languages (1917), 

Palmer (1917), propõe a formação do hábito como princípio básico da 

aprendizagem. Em outro momento, outros linguistas reivindicaram para seus 

métodos tanto o princípio, quanto o qualificativo de científico. 

 A obra de Júlio do Amaral, Lecciones de Español (1944), reproduz as 

seguintes orientações do Diário Oficial de 1 de fevereiro de1943, conforme Picanço 

(2003, p. 88):  

 

PROGRAMA DE ESPANHOL DOS CURSOS CLASSICO E CIENTIFICO 
I – Leitura: Far-se-á em trechos fáceis, em prosa e em verso que tenham 
por assunto a paisagem e a vida na Espanha e nos países americanos de 
língua espanhola e, posteriormente, por já aspirar a constituir uma iniciação 
literária em excertos dos maiores escritores espanhóis e hispano-
americanos. 
II – Gramática: Com o apoio nessa leitura, se tratará do seguinte: 
Unidade I – 1 Artigos, substantivo, adjetivo, pronomes e numerais. 2. 
Reflexões de número, gênero e grau. 
Unidade II – 1 Verbos: Pessoas, números, tempos e modos. 2 Vozes, 3 
Verbos auxiliares, haver e Ser. 4. Verbos regulares e irregulares. 
Unidade III – 1 Formação de palavras. Composição e derivação. Prefixos e 
sufixos. 2 Principais regras de concordância. 3 Regência. 4 Construção. 5. 
Arcaísmos e neologismos. 6. Barbarismos e solecismos. 7 Idiotismos. 
III – Noções de história literária: Dar-se-ão ainda as seguintes noções de 
história literária: 
UNIDADE I – Períodos em que se divide a história da literatura espanhola, 
com indicação dos principais escritores e de suas principais obras. 
UNIDADE II – Os principais escritores e suas principais obras dos países 
americanos de língua espanhola. 
IV – Outros exercícios: Além da leitura e dos exercícios próprios de cada 
unidade de gramática e de história literária, haverá: 1 Exposições orais, 
reprodução livre dos trechos lidos na aula. 2 Exercícios para ampliação do 
vocabulário. 3 Exercícios de redação e composição. 4 Exercícios de 
ortofonia e de ortografia. 5 Exercícios de tradução e de versão (AMARAL, 
1944, p. 8, apud PICANÇO, 2003, p. 88-89) 

 

 Amaral organiza sua obra em seis partes: Gramática, Exercícios Práticos, 

História Literária, Antologia, Gênero Epistolar e Vocabulário. A gramática ocupa um 

terço do livro, é ministrada de acordo com a gramática tradicional composta por 

temas, sem exercícios. Em seguida, o gramático apresenta textos para leitura, 

tradução, versão e ampliação de vocabulário, procurando atender as exigências do 
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Programa Oficial, isto é, utilizar textos de temática da paisagem e vida na Espanha e 

na América Hispânica. 

 Conforme Picanço (2003, p. 90), a hipótese de que a falta de características 

físicas e de fluência na língua seriam as principais causas da rejeição do Método 

Direto não é suficiente para explicar a retomada das suposições tradicionais. A 

autora aponta que o principal fator que explica essa retomada, ou seja, o não 

abandono das suposições da Gramática e Tradução, está intrinsecamente ligado à 

formação do professor e à cultura. Não se trata de falta de conhecimento da língua e 

sim da força da tradição normativa, já que, segundo Faraco (1997, p. 47), a norma 

ultrapassou os limites da escola e se estabeleceu com força no senso comum.  

 Por este motivo, a tradição normativa, como parte da cultura, apresenta-se 

em sua concepção e aplicação no Método Direto. A nova metodologia, que tentava 

aproximar o ensino das línguas do uso que os falantes adquiriam, permaneceu 

abrigada de uma concepção estática de linguagem. No Método Direto, cada palavra 

(associada a um objeto ou desenho que a represente) possui apenas um significado, 

que pertence ao dicionário e é abstrato, não levando em consideração o momento e 

a situação, ou a intenção que possa revestir o seu uso. Além de textos de autores 

renomados de Gramática e Tradução, as frases, diálogos ou pequenos textos de 

autores contemporâneos usados pelo Método Direto também servem como modelos 

de estruturas sintáticas e lexicais, segundo critérios normativos, com ou sem o 

extenso estudo da nomenclatura. 

 Esta parece ter sido a opção dos autores dos programas oficiais no Brasil, 

até o final da década de 60. Na mesma linha do Programa de 1943, o Ministério 

publica, em Diário Oficial, em 1945, novas Instruções Metodológicas Para Execução 

do Programa de Espanhol.  

 As finalidades de ensino continuam as mesmas, isto é: proporcionar aos 

alunos a aquisição efetiva da língua para a leitura dos bons escritores; projetar-lhes 

apreciável parte da riqueza indispensável à formação do seu espírito e do seu 

caráter; demonstrar-lhes a origem românica da língua castelhana, como a do 

português, o que os ajudará a compreender os seus sentimentos hispano-

americanos. Desta maneira, privilegiando o estudo dos bons escritores, o caráter 

humanístico do programa ganha ênfase nas recomendações sobre a leitura. 
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 Os alunos eram instruídos quanto à importância de conhecerem a história de 

personalidades como “o Cid Campeador, el Gran Capitán, Santa Teresa, Carlos V, 

Isabel a Católica, Carlos III, Ramón y Cajal, Sarmiento, Bolívar [...]” (Picanço, 2003, 

p. 91). Porém, o livro de leitura deveria conter, além de textos de autores 

consagrados, textos contemporâneos de escritores espanhóis e hispano-

americanos. A gramática, em contrapartida, também deveria conter uma parte 

prática, que serviria de base para os exercícios de conversação. 

 Seguindo a trajetória, o manual de Jose Ramón Calleja Álvarez, Español 

Básico (1946), publicado pela Editora do Brasil, é um bom exemplo dos materiais 

didáticos que mais conseguiram se aproximar aos das definições do Programa 

Oficial. Sem dividi-lo em partes, o autor trabalha os três aspectos como gramática, 

leitura e outros exercícios em todas as quarenta e cinco lições que o compõem.  

 Um detalhe interessante é que essa publicação de 1946, impressa no Brasil, 

é ilustrada com fotos de cidades espanholas, hispano-americanas e brasileiras como 

a reproduzida abaixo: 

 

Figura 2: Imagem da Avenida 9 de julho, Buenos Aires 

 

Fonte: Español Basico de Jose Ramón Calleja Álvarez, publicado pela Editora do Brasil, em 

1946 (apud PICANÇO, 2003, p.92) 
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 As ilustrações não eram muito comuns, principalmente com fotos, porque as 

gráficas nacionais estavam longe, na época, de oferecer a sofisticação das 

publicações europeias. De outro modo, os textos que abrem as lições, e servem a 

exercícios de ditado, seguem de forma bastante aproximada o modelo do Método 

Direto. Depois de cada texto vem a conversação, como no exemplo que 

transcrevemos abaixo: 

 

En la clase 
En nuestra clase hay uma mesa para el professor y vários pupitres para los 
alunos. Escribimos en la pizarra con tiza, y en papel con lápiz o pluma. 
Sobre la mesa se vem cuadernos, libros, tinteros y secante. Cuando el 
alumno se equivoca, el profesor le manda tachar la falta. Em las paredes 
hay mapas y cuadros. Cuando el profesor passa lista, los alumnos 
contestan: “Presente” [...] 
Conversación: ¿Qué hay en la clase para el profesor? ¿Y para los alumnos? 
¿Con qué escribimos en la pizarra? ¿Y em papel? ¿Qué se ve sobre la 
mesa? [...] (CALLEJA ÁLVAREZ, 1946, p. 16, apud PICANÇO, 2003, p. 
92)10 

 
 Em sua grande maioria, os exercícios são classificatórios, de preenchimento 

de lacunas, substituição e tradução, o que era de certa forma condenado pelos 

defensores do Método Direto. 

 Outro belo exemplo deste tipo de orientação polivalente é a obra do 

professor Idel Bécker, catedrático de Espanhol e Literatura Espanhola da faculdade 

de Filosofia da Universidade Mackenzie de São Paulo. O Manual de Español, 

publicado no ano de 1945 em português, ganhou uma versão em espanhol 

reformulada e aumentada em 1953. Em 1958 já se encontrava em sua 31.ª edição. 

Segundo seu autor (Bécker, 1944), o livro estava “de acordo com os programas 

oficiais, conforme portarias 966, de 02/10/51 e 1.045, de 14/12/51” e “de acuerdo 

con las nuevas Normas de Prosodia y Ortografía de la Real Academia Española” 

(BÉCKER, 1944, apud PICANÇO, 2003, p. 93).  

 
10 Na sala de Aula. 
Na nossa sala há uma mesa para o professor e várias escrivaninhas para os alunos. Escrevemos no 
quadro com giz, e em papel com lápis e caneta. Em cima da mesa podemos ver cadernos, livros, 
tinteiros e mata-borrões. Quando o aluno erra, o professor manda consertar o erro. Nas paredes há 
mapas e quadros. Quando o professor faz a chamada, os alunos respondem “presente”. 
Conversação: O que há na sala para o professor? e para os alunos? Com que escrevemos no 
quadro? e no papel? o que há acima da mesa? (Tradução da autora) 
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 A relevância do Manual de Español reside no fato de que a obra perdurou 

durante um longo tempo como uma fonte de consulta e apoio ao professor de 

Língua Espanhola, mesmo não sendo muito utilizado em sala de aula.  

 Além disso, o professor Idel Bécker, durante as décadas de 50, 60 e 70, foi 

referência para outros autores de livros didáticos, como Francisco Frigério, por 

exemplo.  

 A preocupação de que a obra estivesse de acordo com as orientações dos 

programas oficiais do governo levou o professor Idel Bécker a colocar na capa, de 

forma resumida, a descrição da obra: “Gramática. Ejercicios. Lectura. Cuestionarios. 

Vocabularios. História literária. Antología.” (BÉCKER, 1958, p. 297-301).  Os 

conteúdos estão distribuídos pelas sete partes em que o manual foi dividido: 

 

1. Gramática y Lecturas (30 lições, p.13-100); 
2. Apéndice Gramatical (p. 105 -168); 
3. Ejercicios de Vocabulario (p. 170 -222); 
4. Correspondencia (p. 225-227); 
5. Resumen de Historia de la Literatura Española (p.230-243); 
6. Resumen de História de la literatura Hispanoamericana (p. 247-252) 
7. Antología (257-296) [de autores espanhóis e hispano-americanos]11 

 Antes de iniciar com as lições mais pontuais de língua e literatura, o autor 

discute questões gerais como Difusión de la lengua española e lecciones 

preliminares, nas quais descreve o alfabeto, a pronúncia e os sinais de acentuação 

gráfica e pontuação. Quase sempre nestes casos as explicações vêm 

acompanhadas de comentários acerca da semelhança entre a Língua Espanhola e a 

Língua Portuguesa. 

 O primeiro segmento do livro possui muitos textos e elucidações gramaticais 

e se atenta para a forma da norma, permanentemente relacionada aos textos que 

irão nomear cada elemento didático. Em outras obras, o texto não possui relação 

com o tópico gramatical a ser trabalhado e nome da unidade referia-se a esse 

tópico, e não ao assunto ou título do texto. Segundo as indicações do Programa 

 
1. 11 Gramática e leituras; 
2. Apêndice Gramatical; 
3. Exercícios de Vocabulário; 
4. Correspondência; 
5. Resumo da História da Literatura Espanhola 
6. Resumos da História da Literatura Hispano-americana 
7. Antologia 

       (Tradução da autora) 
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Oficial, o estudante deveria ser primeiro ser apresentado aos fatos da língua, para 

depois chegar a sua sistematização. O poema a seguir, impresso no Manual de 

Bécker (1958), contextualiza a apresentação das regras de eufonia em espanhol: 

Figura 3: Calma, Antonio Machado 

 

Fonte: Manual de Español. (BECKER, 1958, apud PICANÇO, 2003, p. 95) 

 

 Cada unidade desta primeira parte, até a lição 19, é estruturada a partir de 

um ou dois textos pequenos, às vezes literários, as vezes informativos, quase 

sempre tratando da geografia, dos costumes ou da história da Espanha e da 

América espanhola. Em seguida há um pequeno questionário relacionado ao texto. 

 No caso do poema Calma, o autor propõe cinco questões para a 

interpretação do texto: 

 

Conversación: 1. ¿Qué sentimientos traducen los versos del poeta: 
agitación, entusiasmo, paz, serenidade? 2. ¿Qué hora del día es: 
madrugada, alba, mañana, mediodía, tarde? 3. ¿Está rayando o se pone el 
sol? 4. ¿Hay mucha gente em la plaza? 5. ¿Qué rumores se escuchan en 
ella? (BÉCKER, 1958, p. 29, apud PICANÇO, 2003, p. 96)12 
 

 
12 Conversação: 

1. Que sentimentos traduzem os versos do poeta: agitação, entusiasmo, paz, serenidade? 
2. Que hora do dia é: madrugada, alvorada, manhã, meio-dia ou tarde? 
3. Está raiando ou se põe o sol? 
4. Há muita gente na praça? 
5. Que rumores se escutam nela? (Tradução da autora) 
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  Picanço (2003, p. 96) explicita que não se encontram notas explicativas ou 

referências sobre o autor do texto, um dos poetas mais renomados da Literatura 

Espanhola do início do século XX. Os questionamentos, como nesse exemplo, 

sugerem uma única resposta e ao leitor/aluno se exige apenas o reconhecimento 

delas.  

 Esta abordagem define o texto como um todo que corresponde a si mesmo, 

e o significado está impresso no seu material verbal. As palavras são signos 

abstratos, pois não há espaço para uma compreensão pessoal que esteja baseada 

não apenas no material verbal, mas também na visão de mundo do aluno em conflito 

com a do escritor.  

 Organizada desta forma, a leitura aqui não é analisada como um processo 

de interlocução, isso porque, como já havíamos dito, o normativismo se contenta em 

compreender os textos de forma autônoma, reiterando sua linguagem na 

comparação com outros textos no quadro geral de uma dada língua.  

 Desse modo, basta identificar o poema como obra de um autor que “maneja 

com arte” (PICANÇO, 2003, p. 96) o idioma, tomando-o como referência na busca 

da correção linguística, o que não leva em consideração orientações ideológicas do 

momento de sua criação, nem mesmo aquelas que permitem sua compreensão. Nas 

palavras de Bakhtin e Voloshinov,  

 

as formas que constituem uma enunciação completam só podem ser 
percebidas e compreendidas quando relacionadas com outras enunciações 
completas pertencentes a um único e mesmo domínio ideológico [...]. Se 
encerrarmos a obra literária na unicidade da língua como sistema, se a 
estudarmos como um monumento linguístico, destruiremos o acesso a suas 
formas como formas da literatura como um todo (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 
1992, p.104-105). 

 

 Se nos livros dos outros autores não há nenhuma orientação para o trabalho 

a ser desenvolvido a partir do texto, na obra de Bécker, cada passagem pede um 

tipo de atividade específica. Na coletânea FTD, por exemplo, os textos deveriam ser 

usados conforme critério do professor, preferencialmente como base para exercícios 

de leitura em voz alta, tradução, versão e ditados, porém sem indicação específica 

alguma.  

 No caso do Manual de Español, cada texto serviria para pôr em prática uma 

atividade determinada. Alguns para leitura e conversação, alguns para elaboração 

de exercícios de gramática e para tradução, e outros com amostras de língua para 



90 

 

 

 

apresentação de vocabulário. Outros ainda, poderiam ser utilizados como modelo de 

correspondência e/ou para o estudo das escolas literárias. 

 O autor faz muitas comparações explicativas com o português brasileiro ao 

longo de todo o manual, o que deveria facilitar o trabalho do professor pouco 

experiente. Outro aspecto importante a ser destacado faz referência a interpretação 

dos textos: o autor propõe questões e atividades diferenciadas, mais reflexivas dos 

que as encontradas nas outras obras analisadas, novamente na lição 6 (do poema 

Calma) encontra-se um bom exemplo deste tipo de exercício:              

 
1. Digan cuántas veces se observan las reglas de eufonia em la lectura de 
esta lección (Calma). 2. Expliquen por qué dice (en la misma poesía) “el 
aire” y no “la aire”. 3. Traduzcan al español las siguientes frases: A agua 
soa na praça. A boa (buena) agua. Ramagem e hera. Cipreste alto e hirto. A 
larga vidraça. Muro ou horta” (BÉCKER, 1958, p. 30, apud PICANÇO, 2003, 
p. 98).13 
 

 Os exercícios gramaticais, por sua vez, não são numerosos, assim como na 

maioria dos livros didáticos. Normalmente aparecem em uma única página do livro e 

sem lacunas, pois as respostas deveriam ser dadas no caderno. O conteúdo 

gramatical deixa de ser o foco a partir da vigésima lição, quando passam a ser 

discutidas as escolas literárias, suas características, sendo que a partir daí os 

exercícios serão especificamente sobre elas. 

 O Apéndice Gramatical surge como complemento em algumas lições (valor 

e uso das preposições na 19.ª lição) e é organizado somente com regras e atributos 

de elementos gramaticais, desde acentuação gráfica até Divergências léxicas entre 

España y América, perpassando pelos verbos conjugados e todas as classes de 

irregularidades. 

 Em Ejercicios de Vocabulário, o manual parece apresentar aspectos mais 

funcionais da língua como apresentação, cumprimentos, perguntar as horas, iniciar 

uma conversação, pedir permissão, atender ou iniciar uma conversação ao telefone 

e descrever alguém fisicamente. Para isso, há uma forte preocupação em oferecer 

uma quantidade substancial de vocabulário, expressões idiomáticas, provérbios, 

 
13 1. Digam quantas vezes se observam as regras de eufonia na leitura desta lição (Calma) 
2. Expliquem por que diz (na mesma poesia)”el aire” e não “la aire” 
3. Traduzam ao espanhol as seguintes frases: A agua soa na praça. A boa(buena) agua. Ramagem e 
hera. Cipreste alto e hirto. A larga vidraça. Muro ou horta.  
(Tradução da autora) 
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pensamentos, adivinhações, máximas, piadas e textos descritivos sobre os 

costumes e a vida cotidiana. Nesta parte não há interpretação dos textos por escrito.  

 O autor descreve de forma simples a cultura do povo espanhol em textos 

neutros, utilizando a linguagem cotidiana que trazem a versão não padrão dos 

vocábulos como o que se segue: 

 

9º La comida, los alimentos   
Estamos todos en el comedor: mis padres, mi hermana y mis abuelos. 
Comemos, bebemos y charlamos. La sirvienta ya preparó la mesa, cubierta 
com um mantel. Ha puesto los cubiertos a cada uno: plato, cuchillo, 
cuchara, tenedor, cucharita, um vaso, pan y uma servilleta. Hay vino, 
cerveza y refrescos. 
Primero nos sirven fiambres, em seguida, la sopa, después carne, o 
pescado, y legumbres. Ayer sirvieron uma tortilla de patatas (papas), con 
guisantes (alverjas) y jamón. Hoy hay chuletas de cordero y ensalada de 
lechuga con cebolla y tomates. La comida esta muy rica; nuestra cocinera 
guisa muy bien. 
Mañana tendremos puchero (cocido) com tocino, garbanzos, choclos (maíz 
tierno), zanahoria, ají y muchas verduras más. 
De postre, a veces hay flan, arroz com leche, queso y mermelada, as 
compotas. Y frutas: bananas (plátanos), naranjas, mandarinas, duraznos 
(melocotones), peras, según la estación. Finalmente sirven café. (BÉCKER, 
1958, p.192, apud PICANÇO, 2003, p. 99)14 

  

 Todos os textos desta terceira parte são exemplos escolares como esse, 

pois o aluno não encontra neles nenhuma repercussão ideológica, não são 

determinados historicamente, ou pelos conflitos da vida cotidiana. Não há como 

concordar ou discordar deles, não são textos para serem compreendidos, apenas 

reconhecidos. As palavras, como as dos dicionários em geral, possuem apenas um 

significado, ainda que o autor proponha uma outra com o mesmo valor, a exemplo 

de banana e plátano.  

 
14 A comida, os alimentos.  
Estamos todos na mesa de jantar: meus pais, minha irmã e meus avôs. Comemos, bebemos e 
conversamos. A empregada já preparou a mesa e a cobriu com uma toalha. Ela colocou os talheres 
para cada um: um prato, uma faca, uma colher, um garfo, uma colher para sobremesa, um copo, pão 
e guardanapo. Na mesa tem vinho, cerveja e sucos. 
Primeiro são servidos carne de porco curada, depois a sopa, depois carne ou peixe e legumes. 
Ontem serviram uma torta de batatas, com ervilhas e presunto. Hoje temos bisteca de cordeiro e 
salada de alface, cebola e tomate. A comida está deliciosa, nossa cozinheira cozinha muito bem. 
Amanhã teremos um cozido de bacon, grão de bico, milho cenoura, pimentas e muitas outras 
verduras.  De sobremesa, as vezes temos pudim, arroz doce, queijo e geleia ou compotas. Temos 
também frutas: bananas, laranjas, tangerinas, pêssegos, peras, tudo segundo a estação. Finalmente, 
servem café. 
(Tradução da autora) 
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 Nesse sentido, as palavras entre parênteses não têm a função de orientar a 

interpretação do aluno, mas apenas representar uma outra forma verbal, outro 

conjunto de sons (ou letras) mas que correspondem ao mesmo conceito, 

substituindo-o sem perdas para a compreensão no sentido do texto.  

 No texto La comida, los alimentos não se conseguem perceber nenhum 

intuito do seu autor a não ser exemplificar com um exemplo escolar, um tema já 

proposto no título: comida e alimentos. Não ocorrem conflitos, não há espaço para 

reclamar da comida pois todos concordam que a cozinheira cozinha muito bem, seja 

ela uma empregada ou a mãe ou a avó. Neste caso, estamos diante de uma família 

clássica, com pai, mãe, pelo menos dois filhos, avô e avó, e que geralmente tem 

uma empregada. A atmosfera tranquila se faz necessária para que a língua se 

apresente de maneira estática, assim como a sociedade que representa. Neste 

sentido, ninguém se importa com o que se está comendo ou bebendo. Inclusive, no 

texto não se torna presente o narrador da cena do almoço de família. Em alguns 

momentos, os textos se configuram como uma listagem temática, mesmo que o 

aluno observe que está perante um texto informativo. 

 A língua transformada em código e modelo de correção linguística, resultado 

de um misto de história e falante, ajudando a criar no aluno a ilusão de que ele vive 

em uma sociedade idealizada e estática, sem contradições e conflitos de interesses 

que estão vivos na realidade cotidiana de seus participantes. 

 Na primeira parte do Manual del Español, não há espaço para uma interação 

socioverbal entre autor e leitor. Também não é possível identificar o tipo de texto 

descrito na atividade do almoço em família. Estes gêneros não pertencem aos 

gêneros comuns da vida cotidiana, como a carta familiar, o relato pessoal e o texto 

informativo, muito menos aos gêneros literários. A esse respeito, Picanço 

argumenta: 

Percebemos, isto sim, uma intencionalidade restrita que só pode ser 
compreendida no interior da atividade pedagógica: o exemplo escolar. O 
exemplo escolar, no entanto, coincide com ele mesmo, e retirado do seu 
ambiente gerador, ou seja, da sala de aula, perde sua relação com a 
realidade mais imediata e não serve como modelo de generalizações 
futuras nas demais esferas da atividade humana (PICANÇO, 2003, p. 100).         

   

 Este isolamento do falante das formas do discurso faz parte da objetivação 

da linguagem de que foi citado anteriormente. De acordo com Bakhtin (1992, p. 304, 

apud PICANÇO, 2003, p.101), o locutor recebe, além das formas prescritivas da 
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língua comum (os componentes e as estruturas gramaticais), as formas não menos 

prescritivas do enunciado, ou seja, os gêneros do discurso, que são tão 

indispensáveis quanto as formas da língua para um entendimento recíproco entre 

locutores. 

 Bevilaqua (2013, p. 36) corrobora o pensamento de Becker ao favorecer a 

abordagem contrastiva, retirando trechos de textos literários e regras gramaticais. 

Seu livro retrata uma visão do ensino do idioma que continuará por um largo tempo, 

sustentada na convicção de que a língua espanhola é “fácil” aos falantes de Língua 

Portuguesa em função de sua semelhança com o Português.  

 De acordo com as observações de Celada (2002, p. 59) na oitava lição da 

obra de Bécker: 

[...] manifesta-se a preocupação pelo tratamento do que se consideram “as 
maiores dificuldades” para um brasileiro ou português dominar, com 
precisão, o castelhano ou para um indivíduo de fala espanhola conhecer a 
fundo o idioma português.     

  

 No seu manual, privilegiam-se os textos constituídos por uma linguagem do 

cotidiano que não são aqueles que servem de modelo ao estudo da norma 

gramatical, deixando de lado os literários e informativos privilegiados no método de 

Gramática e Tradução.  

 Entretanto, as atividades de tradução e os exercícios de ditado continuaram 

a ser usados por Idel Bécker e por outros autores, mesmo após terem sido 

condenados pelos dos fundadores do Método Direto. Na visão dos críticos, os textos 

empregados nessas práticas, que deveriam trazer a linguagem do cotidiano não, se 

caracterizavam como tal, sendo antes exemplos de uma concepção abstrata da 

linguagem apropriada somente ao estudo formal da língua. 

 Cabe ressaltar a dificuldade do autor em se libertar do peso da norma 

gramatical, o qual transparece em sua tentativa de garantir o seu profundo 

conhecimento formal da língua. Em sua obra, apresenta uma lista dos aspectos 

normativos mais frequentes para o trabalho em classe, além de oferecer ao docente 

e ao estudante um Apéndice Gramatical com os temas clássicos da gramática 

tradicional. 

  Na mesma linha, a primeira edição do Curso Practico de Español (1969) do 

professor Francisco Frigério, segue linearmente a estrutura do Manual de Idel 
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Bécker. Na parte inicial a obra cumpre uma das orientações do programa, que é 

mostrar aos alunos a origem românica da Língua Espanhola.  

 Os itens gramaticais são representados a partir da ordem da gramática 

tradicional: fonética, morfologia e sintaxe. Os temas lexicais vêm separados nas 

várias lições e são apresentados em textos, diálogos, frases análogas, ou 

simplesmente em grandes listas. No final da obra, o autor também apresenta um 

apêndice gramatical com regras de ortografia, conjugação verbal, algumas classes 

gramaticais, concordância, regência e vícios de dicção e de sintaxe, anteriormente 

previstos no Programa Oficial.  

 Algumas fórmulas de conversação são apresentadas na tentativa de explicar 

algumas funções comunicativas, como cumprimentar e responder, apresentar-se, 

pedir informação, perguntar pelas horas, entre outras. Os exercícios de tradução são 

os mais frequentes, seguidos de exercícios de aplicação com preenchimento de 

lacunas. Em 1972, o autor havia publicado, para completar a coleção, um livro de 

Exercícios de Espanhol e Vocabulários, em que também predominam os mesmos 

tipos de exercícios. 

 Ao contrário de Idel Bécker, o autor não trabalha o diálogo sobre a 

interpretação dos textos referenciados. Frigério representa somente o texto para a 

leitura em voz alta, seguido de léxico, gramática atividades sem uma ordem fixa. 

 A inovação na obra é a apresentação dos temas cotidianos em diálogos 

mais longos. Em geral, são constituídos de conversações entre um possível 

professor e seus alunos e, de certa maneira, iguais aos questionários aplicados aos 

alunos pelo Método Direto. Os questionamentos não têm uma sequência, forma ou 

conteúdo que possam ser reconhecidos como normais na comunicação real. São 

orações corretas que se transformam em enunciados concretos em uma possível 

situação de comunicação socio verbal.  

 O professor em especial adquire qualificações desejáveis, pois se torna 

fluente em Espanhol e controla a dinâmica de interação da situação de 

aprendizagem, utilizando um procedimento típico no ensino de línguas, qual seja o 

de solicitar ao aluno que demonstre seu conhecimento de regras gramaticais 

respondendo de forma correta e completa às perguntas referentes ao conteúdo 

estudado.  
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  Picanço (2003, p. 105) descreve os materiais do século XX da seguinte 

forma: 

 

A análise de materiais, tradicionais ou ecléticos, revela a permanência do 
normativismo no sistema escolar brasileiro, desde o século XVI, com a 
chegada dos jesuítas. Ainda que não consigamos analisar todos os 
materiais de espanhol publicados nesta investigação, alguns dos principais 
títulos estudados foram utilizados por alunos e professores no século XX.  
 

 Nos exemplos de livros e gramáticas, localizamos o estudo do sistema 

linguístico em suas quatro categorias: a fonética, a morfologia a sintaxe e o léxico. A 

inclusão dos aspectos funcionais da língua não logrou estimular essa preocupação 

em nenhum dos casos analisados. Essa afirmação corrobora a argumentação de 

Faraco (1997, p. 52, apud PICANÇO 2003, p. 105): 

  

Arraigada nas representações sociais hegemônicas, identificada 
obviamente à ação da escola, a concepção normativa atravessa o século 
XIX e desemboca ainda poderosa no século XX. Chegou ao Brasil já no 
século XVI com o modelo pedagógico dos jesuítas e aqui se consolidou, 
favorecida certamente pelas características excludentes da sociedade 
colonial e de suas sucessoras.  
 

 Picanço (2003, p. 105) argumenta que este modelo de pensamento 

linguístico permanece forte até os dias atuais, e faz parte das considerações sobre 

as línguas vivas realizadas tanto no contexto do senso comum, quanto no da 

educação formal. Estas reflexões, baseadas no normativismo, resultam em 

processos que vemos diariamente na imprensa, escrita ou falada, na avaliação dos 

alunos pelos professores e pela sociedade, e na avaliação que a sociedade faz do 

seu jeito próprio desempenho linguístico.  

 Outro processo tão antigo quanto o próprio Português é o que afirma que o 

Latim é a base do bom aprendizado de nossa língua materna, e que quando era 

ensinado nas escolas as pessoas falavam melhor o Português. Esse processo ainda 

explica que por conta de se não ensinar mais o Latim nas escolas, na atual 

conjuntura, é que os nossos alunos têm um desempenho tão insatisfatório. 

 Esses processos não têm qualquer compromisso com a realidade em que se 

dão as comunicações verbais entre os falantes de uma comunidade. A autora 

reforça que pensar de acordo com esta forma abstrata e objetivada de língua é 

assumir uma atitude segundo a qual o que importa é reconhecer o conjunto de 

regras em correspondência com a norma, pois é ela que identifica e separa o certo 
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do errado, os falantes entre si, e o sistema de signos da realidade. (PICANÇO, 2003, 

p.106) 

 Picanço (2003, p.106) postula que o normativismo tende a estabelecer a 

divisão entre o correto e o errado no uso da língua, adotando em relação às línguas 

vivas uma posição conservadora e, de alguma maneira, absorta das inovações 

próprias do mundo social. Sua inserção na cultura é tão proeminente que, de acordo 

com Faraco (1997, p. 54, apud PICANÇO, 2003, p. 106), “nem mesmo as 

transformações ocorridas nas condições sociais e culturais que o produziram, nem 

os ciclos ocorridos no interior da própria reflexão linguística conseguiram de certa 

forma, derrubá-lo.” 

4.5.  A HISPANOFONIA, SUA RELAÇÃO COM OS PAÍSES E SUA HISTÓRIA.  

A hispanofonia representa o conjunto daqueles que falam o espanhol como 

língua materna ou não, ou o conjunto de países que têm o espanhol como língua 

oficial ou dominante. Para entender o modo como se constituiu o espaço político do 

espanhol, seria preciso pesquisar como se iniciou o processo de colonização em 

cada um dos lugares que constituem o que viria a ser o mundo hispânico. Além 

disso, seria preciso estudar como se construíram os imaginários linguísticos em 

relação à forma que foi adotando o idioma espanhol nos diversos centros culturais 

da América. 

Entre os países em que o espanhol não é língua oficial, mas é falado por 

mais de 100.000 pessoas, estão a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Rússia, 

Suécia, Suíça, Marrocos, Israel, Filipinas, Antilhas, Trinidad e Tobago, Estados 

Unidos, Jamaica, Haiti, Canadá, Brasil e Austrália. Neste contexto, há dois países 

em que o espanhol é mais falado, embora não seja a língua oficial: Belize e Andorra. 

Finalmente, observam-se outros países e territórios onde o espanhol é falado por 

10% da população:  Aruba, Ilhas Cayman, Ilhas Malvinas, Ilhas Virgens Americanas, 

Turcas e Caicós, Gibraltar, Vaticano e Saara Ocidental.  

Nos Estados Unidos, o espanhol mantém com o inglês o status de língua 

oficial no estado livre de Porto Rico e no estado do Novo México, mesmo não 

havendo nesse estado nenhuma língua oficial estabelecida por sua formação. Nos 
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estados de Nevada e Arizona, o espanhol é a segunda língua mais falada, levando-

se em consideração a quantidade de falantes. Os estados da Califórnia, Flórida e 

Nova Iorque possuem uma grande quantidade de hispanofalantes, apesar de a 

língua espanhola não se caracterizar como língua oficial. 

Em Belize, temos o inglês como idioma oficial, mas não como o principal, 

visto que o espanhol, também oficial, é considerado o idioma nativo de 50% da 

população, e é falado como idioma secundário por 20% dos habitantes. O espanhol 

é muito desenvolvido no Belize e o censo de 2000 registrou 180.170 

hispanofalantes, dentre os quais 106.795 têm o espanhol como língua materna.  

Todas as cidades de Belize têm alta porcentagem de hispanofalantes, e as 

mais elevadas estão ao norte (na cidade de Carazal, com população de ¾ de 

hispanofalantes) e ao leste do país, onde a maioria da população é constituída de 

hispano-descendente. 

No caso das Filipinas, que foram uma colônia espanhola, ocorreu um fato 

diferente, já que os filipinos não obtiveram sua independência através de 

movimentos revolucionários. O arquipélago foi invadido em 1899 pelos Estados 

Unidos, tornando se uma colônia estadunidense. Desde então os governantes 

iniciaram, com a imposição da língua inglesa, um processo de desconstrução da 

hispanização do país. Apesar de haver no país cerca de 10% a 15% de 

hispanofalantes (aproximadamente 900 mil pessoas) no início do século XX e de sua 

primeira constituição ter estabelecido o espanhol como língua oficial, os governantes 

americanos foram progressivamente coibindo o uso da língua espanhola.  

Nesse sentido, a primeira década de 1900 assistiu à substituição do 

espanhol pelo inglês como língua básica em colégios e universidades, e como língua 

oficial das Filipinas, juntamente com o tagalog. Outra circunstância que contribuiu 

para a diminuição da presença linguística do espanhol naquele país foi a guerra 

entre os Estados Unidos e Filipinas, entre 1899 e 1903, onde quase 1 milhão de 

filipinos morreram, a maioria com ascendência de famílias espanholas, diminuindo 

assim o grupo de hispanofalantes. Em meados do século XX, aparentemente 

somente 200 mil filipinos tinham o espanhol como língua materna. A segunda 

grande baixa da língua espanhola ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, 

quando o bairro manilense de Intramuros foi bombardeado, destruindo o centro de 
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cultura hispânica do país, sendo que os sobreviventes foram obrigados a emigrar 

para outro país. 

Atualmente, estima-se que menos de dez mil pessoas utilizem a língua 

espanhola como língua materna nas Filipinas (ainda que se mantenha um número 

de mais de 2 milhões de usuários do espanhol como segunda língua). No entanto, o 

espanhol existe de forma expressiva em nomes e sobrenomes, nomeando ruas e 

cidades, e em várias palavras e expressões derivadas nas línguas locais como o 

tagalog. Também existe uma forma de crioulo espanhol chamado chabacano, falado 

por quase meio milhão de filipinos em zonas do sul como Zamboanga, Cotabato, 

Basilán, Puerto Princesa e Davao, além das principais aglomerações urbanas como 

Manila e Cebu. A língua espanhola exerceu a função de língua oficial até a 

promulgação da Constituição de 1973, tendo seu ensino obrigatório nas escolas até 

1987. 

De acordo com o censo de 1990, só 0,01% falam espanhol como primeira 

língua. O Ministério de Assuntos Exteriores espanhol, estipulou em 2.900.000 o 

número de falantes de espanhol em 1997(ou 2%) como primeira e segunda língua. 

Antonio Quilis, por meio do Calendário Atlante de Agostini de 1997, estipulou em 

1.816.389 o quantitativo de falantes de espanhol, em 689.000 o de falantes de 

chabacano (espanhol crioulo). Em 2006, o Instituto Cervantes de Manila e o 

Conselho de Educação da Embaixada da Espanha em comum acordo com a 

Academia Filipina da Língua Espanhola, estipularam que havia 3.180.000 falantes 

do espanhol, incluindo neste cálculo sua utilização como primeira, segunda ou 

terceira língua. Desde a abertura do Instituto Cervantes em Manila em 1991, o uso 

do espanhol vem crescendo de forma significativa. 

O Brasil, cercado por países hispanofalantes, e  especialmente sendo um 

membro do Mercosul, despertou o crescente interesse econômico da Espanha, de 

tal modo que se promoveu uma grande divulgação do espanhol no país, o único que 

apresenta condições de se tornar a potência regional máxima na América do Sul. 

Em 6 de agosto de 2005, o presidente Lula sancionou uma lei aprovada no 

Congresso (conhecida como Lei do espanhol) que obrigava a escolas do ensino 

médio a ensinarem Língua Espanhola de forma obrigatória. Essa lei foi revogada em 

2017, retirando a obrigatoriedade. 
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É verdade que o espanhol já exercia demasiada influência no Brasil. Foi a 

língua oficial de algumas áreas dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

durante o período em que estiveram  sob o domínio da Espanha e depois, quando 

foram transferidos para Portugal em troca da Guiné Equatorial, segundo o tratado de 

Ildefonso de 1777. Os locais em nosso país onde o espanhol deixou características 

marcantes na oralidade são: Porto Alegre, Uruguaiana, Florianópolis, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Rio Branco, Boa Vista e Porto Velho.  

Segundo dados da União Europeia, nos 24 países, 15% da população dos 

países que a constituem fala espanhol como língua materna ou como língua 

estrangeira. Dos quase 464.000.000 de habitantes dessa comunidade, em 01 de 

janeiro de 2006, ou seja, aproximadamente 70 milhões de pessoas, falam espanhol. 

No entanto, essa cifra torna-se pequena em comparação aos 51% que falam inglês, 

32% que falam alemão e 26% que falam francês. Desta maneira, conclui-se que há 

cerca de 19 milhões de europeus que falam de forma adequada o espanhol fora da 

Espanha. Esta quantidade poderá incluir imigrantes procedentes de países 

hispânicos ou pessoas que dominam o espanhol como língua estrangeira. 

Na França, há 2 milhões de estudantes de espanhol, um milhão no Reino 

Unido, meio milhão na Alemanha, e nos países nórdicos o espanhol é cada vez mais 

estudado, segundo o Instituto Cervantes. No total, 3,5 milhões de europeus estudam 

espanhol fora da Espanha, na União Europeia. 

Segundo o Eurobarômetro, na Espanha, a língua espanhola é a língua 

materna de 89% da população, pois 9% fala espanhol como segunda língua, 1% 

como terceira língua e outro 1% não tem conhecimento. O catalão é a língua 

materna de 9% dos espanhóis, seguidos dos 5% do galego, e 1% do basco. Apenas 

3% dos residentes na Espanha têm como língua materna uma língua distinta, seja 

um idioma oficial da União Europeia na faixa de 1 % ou outro idioma de outro país 

fora do bloco, na faixa de 2%. O espanhol é a língua materna em Andorra, na frente 

do catalão e do francês. O Estado do Vaticano, por sua vez, utiliza o espanhol nos 

meios de comunicação e em documentos oficiais. 

No Canadá, em 2001, o espanhol estava na sétima posição, com 245.495 

hispanofalantes. mantendo-se no patamar em 2006, porém com 345.345 

hispanofalantes. Seu crescimento ocorre na faixa de 14% ao ano. As estimativas do 
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total de hispanofalantes cresceram até os 520.260, no entanto, o Print Measurement 

Bureau totaliza 909.000 hispanofalantes maiores de 12 anos. Essa mesma fonte 

assegurava a “Média no Canadá” em 2006, de quase um milhão de hispanofalantes, 

sendo o espanhol, desde 2005, a terceira língua mais falada depois do inglês e do 

francês.  

O Canadá é uma das regiões do mundo onde o ensino do espanhol cresce 

cada vez mais rápido. Nas províncias de Ontario, Quebec, Columbia Britânica e 

Alberta estão localizados 85% da população hispanofalante do Canadá. Nas 

grandes cidades como Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary, Edmonton, 

Quebec e Winnipeg o espanhol já se tornou cotidiano. Também existem grandes 

meios de comunicação como os jornais como Diario o popular de Toronto, o Canada 

Hoy de Vancouver, são os principais jornais em espanhol no Canadá, assim como o 

Correo Canadiense em Toronto e o Mensajero em Gatineau que é semanal. No país 

há canais de tv em espanhol como o Novo Mundo TV e o Tlnh da Telelatino 

Network, que tem programas produzidos no Canadá. Há também a possibilidade de 

acesso através da tv por assinatura, a Tv Chile, Tv Azteca, Telemundo e da 

Televisa. As transmissões em espanhol da Radio Canadá Internacional são diárias. 

E as principais referências na Internet são o TorontoHispano.com e 

HolaCalgary.com. Atualmente, há somente um Instituto Cervantes em Calgary, com 

previsão de instalação de outros dois em Toronto e Montreal. No Canadá, o idioma 

espanhol superou o italiano, como terceiro europeu mais falado (além do inglês e do 

francês, idiomas oficiais). 

No Marrocos, as colônias hispânicas mais relevantes estão situadas em: 

Casablanca, Fez, Rabat, Tánger, Tetuán, Nador, Arache, Alhucemas e Agadir. O 

interesse em aprender espanhol é muito abrangente, daí a existência de cinco 

unidades do Instituto Cervantes no país. No ensino secundário há ao menos 60.000 

estudantes de Espanhol, segundo a instituição de ensino de Língua Espanhola. 

Ainda que não existam com exatidão números que representem o quantitativo de 

falantes de espanhol, há artigos que revelam que entre 4 e 7 milhões de pessoas 

conhecem e utilizam o espanhol em Marrocos.  

De acordo com Faraco (2012, p. 35), a hispanofonia tem uma história e 

motivação diferentes da lusofonia e da francofonia. Quando esse movimento 
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começa a se delimitar, o colonialismo espanhol já havia se desestruturado. No fim 

do século XIX, após a perda das colônias de Cuba e Filipinas, suas últimas grandes 

colônias, a Espanha manteve apenas alguns postos coloniais na África, sem 

relevância geopolítica de relações de poder.  

Segundo Faraco (2012, p.35) a Espanha se tornou um país pobre e sem 

relevância, porém com uma forte tradição de gestão centralizada da língua, imersa 

nas atuações da Real Academia Española (RAE), talvez a instituição mais purista e 

tradicionalista dentre as parecidas no contexto latino.  

Com a iniciativa do presidente do México, formou-se a Associação das 

Academias de Língua Espanhola em 1951, reunindo 22 instituições com o objetivo 

de promover a integridade e  o crescimento da língua espanhola. A Real Academia 

Española não esteve presente nesta associação criada no Mexico, inserindo-se 

alguns anos depois, e recentemente alterou em sua dimensão teórica sua postura 

tradicional purista. 

A implementação de um projeto de expansão da presença da Espanha no 

mundo, país que atualmente se apresenta como uma grande economia da União 

Europeia, com condições de exportar capital, configurou uma tensa política de 

transformação da língua em um bem de consumo, como se fora uma mercadoria.  

Faraco (2012, p. 36) afirma que o governo da Espanha desenvolve ações em 

diversas posições. Temos como exemplo, em 2005, o esforço diplomático que 

resultou na lei com oferta obrigatória do ensino de espanhol como língua estrangeira 

no Ensino Médio no Brasil, e a criação, em 1991, do Instituto Cervantes como órgão 

do governo responsável pela divulgação e ensino da língua espanhola, da cultura 

espanhola e da cultura dos países hispânicos. O governo incentivou também o 

mercado editorial criador de material didático e paradidático que se inserem no 

âmbito do que é comumente chamado de indústria da língua (em destaque, as 

ferramentas para a internet). 

 Conforme Faraco (2012, p. 37) o projeto destacou uma mudança das 

concepções e procedimentos de gestão da língua da Real Academia Española. 

Iniciou-se um discurso de pan-hispanismo, isto é, a ideia de propriedade de língua 

dos 27 países em que o espanhol é língua majoritária, da gestão coletiva e solidária 
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das políticas linguísticas, em resumo, da produção conjunta de instrumentos 

normativos que não mais obedecessem a uma norma única e sim a uma norma 

multicêntrica, capaz de incorporar as variedades cultas nos diferentes espaços 

culturais em que a língua se apresenta e as relacionadas aos diferentes registros 

orais e escritos.  

Neste contexto, foram publicados, numa ação conjunta da Real Academia 

Española e da Associação das academias de língua espanhola, a nova edição da 

Ortografia (1999), as novas edições do Diccionario da Real Academia Española em 

2001, o Dicionario panhispánico de dudas em 2005 e a Nueva Gramatica de la 

lengua española em 2009.  
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5. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA O ENSINO DE ESPANHOL  

 Este capítulo trata de um breve resumo sobre a história do Colégio Pedro II 

e sobre algumas análises feitas na legislatura do ensino de Espanhol no Brasil.              

5.1. O COLÉGIO PEDRO II 

 O Colégio Pedro II era uma instituição de referência para vários outros 

colégios em todo o Brasil, incluindo seu material didático e programas de ensino. A 

partir do Decreto 11.530, de 18 de março de 1915, apenas educandários que 

seguissem os parâmetros do Colégio Pedro II e examinados pelo Conselho Superior 

de Ensino deveriam emitir diplomas de conclusão de curso dentro da lei.  O ministro 

Carlos Maximiliano (1873-1960) firmou o Decreto instituindo um novo estatuto 

interno para o Colégio Pedro II e formalizando o exame de vestibular.       

Segundo Vechia (2003, p.7) o Colégio foi criado para ser o centro de 

divulgação de ideias educacionais pelo Brasil, diante do ensino secundário 

realizando a função logo do seu início até meados do século XX. A introdução do 

ensino da Língua Espanhola no ensino básico brasileiro data de 1919, com a 

abertura do concurso para a disciplina no Colégio Pedro II, devido à necessidade da 

criação da cátedra, aprovada pela Lei 3.674, de 7 de janeiro de 1919. A inclusão da 

Língua Espanhola no Brasil foi objeto de uma atitude recíproca do Uruguai, que 

introduziu a disciplina Língua Portuguesa no ensino básico (GUIMARÃES, 2011, p.2)  

 A cátedra de Língua Espanhola e o respectivo programa foram 

aprovados em março de 1919 no Colégio Pedro II, cabendo a Antenor Nascentes 

(1886-1972) atuar como seu primeiro docente. No ano seguinte, Nascentes publica 

Gramática da Língua Espanhola para uso dos brasileiros, pela Companhia Editora 

Nacional. 
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Figura 4: Notícia de jornal sobre o concurso do Colégio Pedro II 

 

Fonte: GUIMARÃES, A. Panamericas Utópicas: A Institucionalização de Ensino do 

Espanhol no Brasil (1870-1961). Editora UFS.São Cristóvao/ SE. 2016, p.106 

5.2. A LEI ROCHA VAZ 

 O desenvolvimento industrial, o crescimento populacional e a Semana de 

Arte de Moderna de 1922 constituem fatores que alteraram as condições culturais, 

políticas e econômicas do Brasil na década de 1920. 

 O professor Rocha Vaz (1881-1964), da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, deu origem ao nome da reforma educacional no governo Artur Bernardes 

(1975-1955) sendo seu pleito de 1922 a 1926. 

 A Lei Rocha Vaz emerge durante a promulgação do Decreto 16.782, em 

treze de janeiro de 1925, que organiza o ensino secundário em seis anos. A Língua 

Italiana e a Língua Espanhola surgem como matérias optativas. A cátedra de 

Espanhol teve a possibilidade de ser excluída e o docente ser movido para uma 

segunda disciplina de Língua Portuguesa, ocorrendo assim o fato. Porém o 
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catedrático Antenor Nascentes assumiu a cadeira de Língua Portuguesa, razão por 

que o ensino do Espanhol infelizmente, nesse primeiro momento, sofreu solução de 

continuidade. 

Figura 5 - Foto de Antenor Nascentes na Revista Fon Fon, 1919 

 .  Fonte: GUIMARÃES, 2016, p. 108 

 Surge então uma nova mudança na grade curricular do ensino secundário 

implantada através do Decreto Federal n.º 18.564 de 15 de janeiro de 1929. De 

acordo com essa determinação, o ensino da Literatura Espanhola é inserido nos 

programas de ensino do Colégio Pedro II promulgados no Diário Oficial da União, 

fazendo com que neste momento haja uma desvinculação entre Literatura e ensino 

da língua. A Literatura torna-se uma disciplina a ser ensinada com metodologia 

própria e passou a ser ministrada de forma independente no ensino da língua. 

 A cátedra Literatura ofertada no Colégio Pedro II, no sexto ano, englobava 

as literaturas orientais, brasileira, portuguesa, espanhola, grega, latina, italiana, 

francesa, provençal, inglesa e alemã, conforme Guimarães (2011, p.3) 

 No término do aprendizado de Literatura ocorre uma indicação de obras, 

mas não há nenhuma de Literatura Espanhola. A listagem demonstra um livro de 

Literatura geral de Francês, dois de Literatura brasileira, um de Literatura portuguesa 

e dois de Literatura francesa. 

5.3. A REFORMA FRANCISCO CAMPOS 

 Logo após a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas (1882-1954) 

chegou ao poder, inicia-se o Ministério de Educação e Saúde Pública. Com a “Era 
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Vargas” (1930-1945) houve uma grande atuação do Militarismo e da Igreja Católica. 

Desde a década de 1930, várias ideologias influenciaram na política e economia.  

Conforme Guimarães (2016, p 112, 113), de forma natural, a ditadura de 

Vargas não almejava só inserir a Língua Castelhana, tornava-se necessário 

igualmente levar o Português para os países vizinhos, visto que estava divulgando-

se um plano de uma comunidade americana e era imposto a todos os países da 

América que utilizassem os três idiomas (Espanhol, Inglês e Português) 

regularmente. Para tal, o nosso país executou com atenção para que o Português 

fosse ensinado nesses países. Naturalmente, o governo de Vargas não buscava 

somente implantar no país a língua de Castela. Era necessário também levar a 

língua pátria para os vizinhos, pois se estava lançado um projeto de uma 

comunidade americana, era necessário que todos os países americanos pudessem 

utilizar as três línguas (Português, Espanhol e Inglês) correntemente. Para tanto, o 

Brasil empreendeu esforços para que a língua portuguesa também fosse ensinada 

nesses países. 

 Ao assumir o ministério, Francisco Campos (1891-1968) viabiliza uma 

restauração estrutural do ensino básico brasileiro. O ensino secundário foi alterado a 

partir do decreto 19.890 de 18 de abril de 1931. Extinguiram-se os cargos de Livres 

Docentes do Colégio Pedro II, permanecendo os professores das disciplinas e 

auxiliares, sendo o ensino de Espanhol novamente banido nesse recente decreto, 

ficando unicamente o aprendizado de sua Literatura. 

 Nessa conjuntura, há uma transformação na ideologia política em relação 

aos demais países da América latina, pois na formação dos discentes o ensino da 

literatura sobrepõe o aprendizado da Língua Espanhola. A nova ditadura destina-se 

a denominar outros procedimentos ideológicos para a composição da cidadania 

brasileira. 

 De certo modo há na história uma concordância de que o Brasil agiu de 

forma a fazer uma dualidade com relação à Alemanha e aos Estados Unidos, no 

momento que precede a Segunda Guerra Mundial, com o efeito de negociar. Esta 

dualidade foi proporcionada com relação à Alemanha e aos Estados Unidos pela 

gradual atuação alemã no comércio exterior brasileiro entre 1934 e 1938, em 
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simultaneidade com o declínio da frequência norte-americana e da inglesa, na 

exportação e importação no Brasil, gerando um motivo para o desinteresse da 

inserção da Língua Espanhola no ensino básico brasileiro.  

5.4. A REFORMA CAPANEMA 

 No período de 1937 a 1946, conhecido como Estado Novo, o Brasil estava 

sob a ditadura de Getúlio Vargas e toda a legislação desse momento foi demarcada 

pela junção da ideologia nacionalista de Vargas e seu projeto ideológico político.   

 Em 1936, assume a administração do Ministério de Educação e Saúde 

Pública o ministro Gustavo Capanema (1900-1985), que vem a aprovar os 

programas de curso complementar ao programa oficial (GUIMARÃES, 2016, p. 115). 

Em 1942, o ministro Capanema logra aprovar a Lei Orgânica do Ensino Secundário 

no corpo do Decreto-lei 4.244, de 9 de abril, reestruturando o ensino secundário. O 

objetivo era prover educação básica de qualidade desde o primário até o colegial, 

em que se acentuasse a formação científica e espiritual do educando.  

Em outras palavras, havia o desejo de fomentar a educação mediante 

formação da personalidade dos jovens, seu perfil espiritual, a noção patriótica e o 

aprendizado de sabedoria, bem como prepará-los intelectualmente para que possam 

ter base a estudos mais excelentes de formação especial.   
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Figura 6: Ministro Gustavo 

Capanema

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Capanema 

 Com essa reforma, o ensino secundário ficou fragmentado em dois ciclos. O 

primeiro atingia o curso ginasial, com quatro anos de duração, e o segundo 

subdividido em curso clássico e curso científico, cada um com três anos de duração. 

O Decreto-lei, em seus artigos 14 e 15, determinava que o curso Clássico 

abrangesse o ensino do Espanhol na primeira e segunda série, e na primeira série 

do curso Científico. É válido ressaltar que, para a implantação do ensino de 

Espanhol, além dos anteriores supracitados, a inauguração do segmento superior do 

curso para a formação de docentes de línguas neolatinas foi de extremo valor, de tal 

sorte que a língua espanhola conseguisse se consolidar como cadeira escolar.  

Em fevereiro de 1943 foi publicado o programa de Espanhol para os cursos 

clássico e científico instaurado pela Portaria 127, do Ministro Gustavo Capanema. 

Através desta regra legal, competiria ensinar Espanhol e as literaturas espanholas e 

hispano-americanas com o programa segmentado em quatro partes: “I. Leitura”, “II. 

Gramática”, “III. História Literária” e “IV. Outros exercícios”. 

Com o início dessa nova legislação, as Literaturas Espanhola e Hispano-

americana incorporaram-se à disciplina de Espanhol, com o objetivo de despertar o 

estudante nos estudos literários e nos grandes nomes da Literatura Hispânica.  
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Como consequência do início do ensino de Língua Espanhola, inúmeros 

professores se registraram como docentes nessa cadeira. Conforme Guimarães, 

(2016, p. 118) o professor Hermenegildo Alzola entrou com seu registro em 1943; 

Adolfo Pozo y Pozo em 1944 e a professora Ana Valduga e Carlos Del Lhano em 

1946. Este fato ocorreu porque, conforme a legislação em atividade, os requerentes 

ao ensino da docência nas instituições de ensino secundário teriam que corroborar o 

seu registro no Ministério da Educação (MEC).  

A Língua Espanhola, pelo motivo de ser uma cadeira obrigatória, passou a 

constar no exame vestibular, assim como nos cursos da Biblioteca Nacional que 

foram aprovados em 1944. Tal fato aumentou significativamente o interesse social 

pelo ensino do Espanhol 

        Foi instituída, em 13 de novembro de 1945, a Portaria n.º 556 do Ministro de 

Estado da Educação e Saúde, Raul Leitão da Cunha (1881-1947), que implantou 

instruções metodológicas para o ensino de Língua Espanhola para o curso 

secundário. Essa Portaria criou o método direto, não permitindo aos alunos após os 

primeiros três meses de aula expressarem-se em português.   

O conteúdo do programa destaca a relevância da leitura para a assimilação 

da cultura espanhola e hispano-americana como pré-requisito, para que o discente 

possa cuidar de temas que elevem seu espírito e aprimorem sua formação 

intelectual. Os objetivos do estudo da Língua Espanhola, conforme a Portaria n.º 

556, são os seguintes: 

a. Proporcionar ao estudante a aquisição efetiva da língua 
espanhola, de maneira que ele possa ler e expressar-se nela de 
modo correto, oralmente ou por escrito; 
b. Comunicar-lhe o gosto pela leitura dos bons escritores; 
c. Ministrar-lhe apreciável parte do cabedal indispensável a 
formação do seu espírito e do seu caráter, bem como base a sua 
educação literária, se quiser fazê-la por si, autodidaticamente; 
d. Mostrar-lhe a origem românica, como a do português, que tem 
a língua de Castela e da maioria dos países americanos, o que o 
ajudará a compreender os seus sentimentos panamericanos. 

 
 De acordo com Guimarães (2011, p. 5), o autor estipulou uma tabela com 

alguns livros publicados durante a reforma de Capanema até a publicação da LDB 

de 1961: 
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Figura 7: Tabela de livros publicados durante a Reforma Capanema  

 

Fonte: GUIMARÃES, A., 2011, p. 5 

 A Reforma Capanema veio com tudo isso a ser uma importante alteração no 

ensino básico brasileiro, incluindo a Língua Espanhola como cadeira obrigatória 

enaltecendo o ensino do Espanhol no cenário brasileiro. Sucessivamente ao 

lançamento de todo esse material didático mostrado na tabela (figura 7) nos anos 

subsequentes, fortalecemos o papel importante do desenvolvimento do ensino do 

Espanhol. Os idiomas estrangeiros modernos, que eram o Inglês, Espanhol e 

Francês, passaram a ser valorizadas no currículo primário e secundário. 

 Historicamente, no Governo Vargas, aumenta a dificuldade de acesso à 

educação, já que existia forte restrição em relação ao ingresso no ensino superior: 

oriundos da educação média profissional poderiam ter acesso somente aos cursos 

de nível superior relacionados a mesma habilitação, isto é, não havia poder de 

escolha entre diferentes carreiras.  

 A década de 1950 foi definida pelo forte crescimento do capital industrial 

brasileiro. A nossa economia demonstrava fortes sinais de desenvolvimento, 

particularmente no tocante à implementação de novas indústrias (automóveis, 

eletrodomésticos, entre outros) e a decorrente criação de novas vagas de trabalho 

que exigiam, naquele momento, novos conhecimentos.  
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Em 1956, o presidente Juscelino Kubitscheck (1902-1976) requisita ao 

Congresso Nacional a estruturação de um projeto de lei para a inserção do Espanhol 

no currículo das escolas, mas o planejamento não vingou devido às ingerências 

culturais e políticas da França e da Inglaterra.  

 No entanto, notava-se que, não obstante o enaltecimento da língua 

espanhola no ensino secundário, o inglês permanecia pleno e seguia sendo a língua 

estrangeira mais valorizada nos currículos oficiais, em virtude de ser esse o idioma 

mais utilizado nas transações comerciais.  

5.5. A LDB DE 1961 

Conforme Guimarães (2016, p. 127), o Ensino Médio, criado pela Lei 4.024, 

de 20 de dezembro de 1961, abrangendo os cursos secundários, técnicos e de 

formação de docentes para o ensino primário e pré-primário, não era 

correspondente ao anteriormente ministrado. O ensino foi fracionado em esferas de 

ensino federal e estaduais, além de ser fracionado em dois ciclos – ginasial e 

colegial.  

 Era de competência do Conselho Federal de Educação designar até cinco 

cadeiras exigidas para o ensino estadual e federal e aos Conselhos Estaduais 

incumbia estabelecer as outras cadeiras exigidas e facultativas. O Conselho Federal 

de Educação em 1972 confirmou uma nomeação com as cadeiras exigidas no 

ensino médio do Brasil, assim como as exigidas e facultativas exclusivamente para o 

planejamento federal do ensino. Segundo Guimarães (2016, p.128), de acordo o 

artigo primeiro, as cadeiras exigidas eram: Ciências, Geografia, História, Matemática 

e Português. Os Conselhos Estaduais considerariam adicionar as cadeiras 

obrigatórias e apontar as facultativas.  

 Com a sanção da LDB/61, o ensino de Espanhol infelizmente foi diminuído. 

A Língua Francesa e a Língua Inglesa passaram a ser as Línguas Estrangeiras mais 

buscadas e ensinadas nas escolas, favoravelmente ao prestígio cultural da França e 

a relevância comercial e política dos Estados Unidos, enquanto a Língua Espanhola 

permaneceu nos estados fronteiriços ao Brasil.     
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 No Governo Juscelino, relações bilaterais foram fortalecidas com os Estados 

Unidos. O embaixador Walter Moreira Sales (1912-2001), que exercia a função de 

representar o Brasil nos Estados Unidos, fez um discurso em 1960 em Nova York, 

declarou que perante a Sociedade Latino-americana a Sociedade Brasileiro-

americana foi transpassada pela visão de um governo com um quadro de 

vinculações econômicas entre Brasil e Estados Unidos para corroborava sua 

necessidade de estabilidade. Na década de 50, os Estados Unidos ofereceram, 

especialmente, bens duráveis de consumo e bens de capital, exportações 

engendrando reflexos animadores nos apontadores internos da economia 

favorecendo o enaltecimento do Inglês no âmbito escolar brasileiro.  

Considerando que a LDB de 1961 foi instituída no governo de João Goulart 

(1919-1976), sendo o ministro da educação Darcy Ribeiro (1922-1997), cabe 

ressaltar que a ideologia subjacente a sua primeira versão foi objeto de disputa entre 

dois grupos políticos. Por um lado, estavam os esquerdistas, com o princípio de que 

o Estado antecede o cidadão nos valores e que o propósito de educação é colocar o 

indivíduo para o bem da sociedade, isto é só o Estado necessitaria educar. Por outro 

lado, o grupo de liberalistas que eram de partidos de direita e do centro, que 

defendiam a ideia de que ao Estado não cabia garantir a Educação, a qual seria 

responsabilidade da família. O Estado teria apenas o papel de propor as diretrizes 

do âmbito escolar brasileiro e dar garantias através de bolsas ao alcance de escolas 

particulares para as famílias de baixa renda.   

Nesse rol, que teve duração de dezesseis anos, as ideias dos partidos de 

direita se antepuseram às ideias dos esquerdistas na grande parte da Lei aprovada 

pelo Congresso. De acordo com Salvador e Santos (2009), a LDB foi reestruturada 

em 1971, ainda no período da ditadura, quando o ensino de segundo grau assim 

nomeado passa a ser encaminhado para a formação profissional. Configurando a 

ideologia da ditadura militar do momento que não valorizava nenhuma cultura 

estrangeira expressada pelo idioma, a nova LDB prescreveu o ensino de Língua 

Estrangeira somente a título de recomendação.  
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5.6. A LDB DE 1971 

Em 1971, é sancionada a Lei 5.692 de 11 de agosto, período da ditadura 

militar no governo do General Emilio Médici (1905-1985). Promulgada pelo então 

ministro da educação Jarbas Passarinho (1920-2016), foi denominada de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com esta alteração, o ensino primário e 

secundário passa a ser denominados ensino de 1.º e 2.º graus. Por outro lado, no 

tocante ao ensino de idiomas estrangeiros, não há mudanças significativas. 

Germano (apud CARLOS; MENESES; MEDEIROS NETA, 2020, p. 8) afirma 

que o projeto de lei foi recebido pelo Congresso Nacional e, de acordo com o tema 

da profissionalização do ensino médio, foi aprovado pelos docentes, pois havia um 

ambiente de júbilo e nacionalismo em virtude do desenvolvimento econômico. Não 

ocorreram discussões entre os setores privado e público, pois a Lei manteve o apoio 

técnico e financeiro ao setor privado, ao passo que os militantes das escolas 

públicas seguiam impotentes para discutir e opinar sobre a lei aprovada. 

A LDB de 1971 foi publicada com base em dois objetivos muito importantes. 

o primeiro era de formar trabalhadores qualificados para atuação no mercado de 

trabalho, respondendo à demanda das indústrias brasileiras com relação ao “Milagre 

Econômico”. O segundo objetivo buscava restringir o acesso de estudantes na 

universidade, solucionando desta forma, o problema da alta procura de cursos de 

graduação superior.  

Segundo Carlos, Meneses e Medeiros Neta (2020, p. 9), no ensino de 

primeiro grau ocorreu a alteração do primeiro ciclo que se modificou para primeira a 

oitava séries. Ainda que sugerisse avanço sob a luz de uma educação introdutória e 

geral, em verdade tinha como propósito a investigação de competências e a 

introdução para o mercado de trabalho. É válido ressaltar que a LDB de 1971 

ampliou a compulsoriedade do ensino entre os estudantes de sete a quatorze anos. 

O ensino do segundo grau decorreu da agregação de todos as áreas do segundo 

ciclo, a saber: ensino agrotécnico, ensino técnico comercial, ensino técnico industrial 

e ensino normal.  
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As escolas técnicas passaram a ofertar cursos profissionalizantes de caráter 

rigorosamente terminal, de tal sorte que se formasse mão de obra para o mercado 

de trabalho. De acordo com Cunha (2005), a Lei desarticulou as referências que se 

vinham firmando na política educacional, visto que destoava do ensino introdutório 

relatados na LDB de 1961.  

Somente em 1976, os idiomas estrangeiros recuperaram sua posição no 

ensino colegial. Segundo Rodrigues (2004), o idioma a ser ministrado seguiu sendo 

o da escolha da comunidade, porém a compulsoriedade do ensino de Língua 

Estrangeira moderna passou a prevalecer no 2.º grau. Desta maneira, o idioma 

estrangeiro seria incluso nos currículos do 1.º grau, de acordo com o programa de 

cada instituição de ensino. 

A interpretação da LDB de 1971 nos indica que esta admitiu várias 

adversidades na sua implantação. Neste seguimento, vale ressaltar como prováveis 

motivos como a ausência de recursos humanos, infraestrutura inadequada, 

cobrança de taxas, ausência de espaços, entre outros. Deste modo, gradualmente a 

Lei de 1971 enfrentou mudanças no decorrer dos anos e a obrigatoriedade da 

formação profissional passou a não existir nos anos de 1980.  

5.7. A LDB DE 1996 – LEI DARCY RIBEIRO  

A elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da educação de 1996 foi 

concluída vinte e cinco anos após a sanção da LDB de 1971, com participação ativa 

da comunidade escolar. Nesse aspecto, diferia da anterior, pois abria possibilidade 

para a discussão de temas educacionais no seio da sociedade. De acordo com 

Saviani (2016), a Lei transitou durante oito anos no Congresso Nacional, objeto de 

diversas negociações, sem contar a tentativa de descaracterizá-la do projeto inicial. 

Com a intervenção do senador Darcy Ribeiro e do Ministro Paulo Renato, a nova lei 

teve aprovação em 20 de dezembro de 1996 sob o n.º 9.394, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso.  

Ao utilizar a nomenclatura “educação” no artigo 1.º, parágrafo 1.º, para 

referir-se à educação infantil, e a nomenclatura “ensino” para ensino fundamental e 
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médio, a LDB de 1996 aceita uma perspectiva capitalista e simplista que faz crer, 

conforme Demo (apud CARLOS; MENESES; MEDEIROS NETA, 2020, p. 11), que 

existe uma “mescla de termos” vazios, o que leva a um conceito indefinido de 

educação. Para quais interesses as leis são originadas e publicadas? 

Nesta conjuntura, prometendo uma revolução na educação brasileira, a LDB 

de 1996 remodelou o ensino de primeiro e segundo graus nomeando-os  educação 

básica. A educação básica tem a proposta de formar o indivíduo e os meios para 

progressão no trabalho e nos estudos em três fases. Na primeira fase, a educação 

infantil tem como propósito a formação geral na infância até os seis anos de idade, 

concluindo o trabalho da família e da sociedade. A segunda fase, que seria o ensino 

fundamental, gratuito e compulsório, passou a ter o período mínimo de oito anos. Na 

fase final da educação, o ensino médio manteve-se com o período de três anos, com 

probabilidade de preparo na área do ensino técnico ou dar seguimento ao nível 

superior (CARLOS; MENESES; MEDEIROS NETA, 2020, p. 11). 

Na mesma perspectiva, Brandão (1981, p.59) relata que “não há apenas 

ideias opostas ou ideias diferentes a respeito da Educação, sua essência e seus 

fins. Há interesses econômicos, políticos que se projetam também sobre a 

Educação”. Ou seja, as duas últimas leis citadas anteriormente são fruto de sua 

conjuntura sociopolítica e cultural, fato que se deve considerar na análise de sua 

elaboração.  

Segundo Stamatto (apud CARLOS; MENESES; MEDEIROS NETA, 2020, 

p.12), a legislatura educacional é um corpus documental que concede a 

compreensão e pesquisa de como se inserem as políticas educacionais do âmbito 

escolar brasileiro. A autora explicita que a legislação pode ser considerada uma 

“fonte histórica”. Ela recebe a Lei como um indicativo jurídico da formação de uma 

sociedade, como “um produto social” que emerge de um certo contexto histórico, 

constituindo a cultura em questão. 

Pode-se refletir sobre as leis de 1971 e 1996 iniciando pelos seus objetivos. 

Observe como se explicitam na lei de 1971 no artigo 1.º: 

 Art. 1.º O ensino de 1.º e 2.º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
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potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o 

trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania (BRASIL, 

1971). 

Ou seja, cabe preparar o estudante para o ensino técnico a fim de preencher 

a procura do mercado de trabalho, pouco valorizando o estímulo ao nível superior.  

  Na LDB de 1996, aparecem os objetivos da seguinte forma: 

Art. 2.º A educação, dever da família e do Estado, inspiradas no princípio de 

liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). 

Torna-se evidente que os objetivos apresentados para a educação nas duas 

legislaturas demonstram proximidade como também pontos divergentes. As duas 

apresentam a educação voltada para o trabalho. Todavia, pode-se deduzir em 

relação à formação dos docentes na LDB de 1996 que esta alega a desenvoltura 

plena, enquanto a LDB de 1971 se atém à desenvoltura das competências sem 

relevar o fato da composição global do indivíduo (CARLOS; MENESES; MEDEIROS 

NETA, 2020, p.12). 

A LDB de 1996 padroniza os tipos de aprendizado iniciando na educação 

infantil e terminando no ensino superior vindo a acrescer a amplitude da legislatura; 

simultaneamente a LDB de 1971 aborda somente o ensino do primeiro e segundo 

graus, sem determinar direção para os aprendizados básico e superior.  

Nos três últimos decênios do século XX, cresceu a influência dos países 

hispano-americanos. Nos anos 80, o pensamento de redemocratização do Brasil cria 

um cenário conveniente à organização dos docentes de idiomas estrangeiros em 

busca da recuperação da pluralidade da oferta de idiomas estrangeiros nas escolas 

públicas.  

 Associando-se à ideia de que a apreciação de um idioma estrangeiro está 

sempre atrelada ao seu contexto histórico, social e ideológico, o projeto de 

introdução da língua espanhola no país supriu a crescente necessidade de que 

falantes do português mantivessem contato linguístico em norma padrão com 

falantes do espanhol, nomeadamente no ambiente político do Mercosul. Decerto que 
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a proximidade linguística entre o espanhol e o português, idiomas irmanados em sua 

origem latina, facilita bastante a comunicação informal entre aloglotas, mas no plano 

institucional essa proximidade não se configura, de tal sorte que o texto passa a 

necessitar do rigor normativo que o torne adequado à comunicação. 

 No ensino médio, uma língua estrangeira moderna e uma segunda optativa 

devem ser eleitas pelo âmbito escolar brasileiro. Nesse momento, não se alterou a 

oferta das disciplinas estrangeiras nas escolas. As escolas elegem o idioma 

estrangeiro para o currículo da escola, porém o Inglês continua sendo o idioma mais 

oferecido.  

 De acordo com Guimarães (2011, p. 6), as transações comerciais entre 

Espanha e os países de língua espanhola, o início do Mercosul e a coerção de 

agregação de docentes de espanhol são alguns dos aspectos que contribuíram para 

iniciar uma transformação da colocação do Brasil mediante o ensino de Língua 

Espanhola no fim do século XX.  

  Historicamente, a integração industrial e o desenvolvimento da economia 

cederam em favor do desenvolvimento do país, propiciando uma abertura comercial 

e transpondo a Língua Espanhola nas relações comerciais. Desde então, nenhuma 

tática foi engendrada para ultrapassar o comércio, interna ou externamente. Nas 

escolas, a Língua Espanhola passou a ser a língua escolhida, como língua optativa, 

abandonando o Francês, devido à relevância do Mercosul no mercado internacional. 
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6. A SITUAÇÃO DO ESPANHOL NO CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO 

BRASILEIRO NO SÉCULO XX. 

No presente capítulo, aborda-se a posição do Espanhol na grade curricular do 

Ensino Básico Brasileiro, apontando de forma mais específica a permanência da 

disciplina nos programas de ensino do Colégio Pedro II no decorrer do século XX. 

Destaca-se também outras instituições de ensino que oferecem a Língua Espanhola 

nesse período. 

6.1. A VALORIZAÇÃO DO ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA NO 

SÉCULO XX 

A passagem do século XIX para o XX foi marcada pela consolidação do 

movimento de imigração no Brasil. Tal circunstância, aliada à abolição de 

escravatura no final do século XIX, promoveu as possibilidades de mão de obra no 

país, favorecendo assim o início do processo de industrialização no país. Desta 

maneira, colônias de imigrantes são criadas no território brasileiro com o intuito de 

divulgar suas culturas, as quais, por sua vez, criam escolas centradas no ensino de 

sua própria língua. Como consequência, de acordo com Salvador e Santos (2018, 

p.1), o ensino da língua portuguesa, quando realizado nessas colônias, era tido 

como ensino de língua estrangeira. 

Diante dessa conjuntura, nos anos de 1910, a ideologia nacionalista ganha 

destaque no cenário nacional. Deu-se então que, em 1917, o governo federal 

decidiu fechar as escolas estrangeiras e criou, a partir de 1918, as escolas primárias 

subordinadas a recursos federais, objetivando impedir a desnacionalização da 

escola (NAGLE, 2001 apud CELADA, 2002, p. 78). Getúlio Vargas governou em 

meio a essa atmosfera nacionalista, momento em que se enalteceu o governo 

autoritário e populista surgindo a necessidade de criação de um modelo de 

educação que exterminasse o analfabetismo e preparasse o cidadão para o 

mercado de trabalho. 
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Em 1930, durante a Era Vargas, criou-se o Ministério da Educação e Saúde 

Pública e o Conselho Nacional de Educação, com o intuito de reformular o sistema 

educacional brasileiro. Em 1931, a Reforma Francisco de Campos estabeleceu o 

Método Direto para ensino de espanhol; segundo suas diretrizes a língua materna 

perde o papel de mediadora no ensino de línguas estrangeiras, que passa a ter 

como princípio fundamental a aprendizagem mediante contato direto com a língua 

em estudo (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2002). 

O espanhol somente passou a ter valor reconhecido após outro decreto que 

contribuiu para a solidificação do sistema educacional brasileiro, a Reforma 

Capanema em 1942, através da qual, as línguas estrangeiras modernas – Francês, 

Inglês e Espanhol – foram valorizadas, destacando-se no currículo do ensino 

primário e secundário. Sobressai a inserção, pela primeira vez, do Espanhol nos 

programas oficiais do curso científico. 

A primeira legislação que faz referência explícita ao Espanhol no currículo 

obrigatório é de 1942, durante a Reforma Capanema. Trata-se do Decreto-Lei 

N.4244 (BRASIL, 1942), que incorporava a Língua Espanhola ao currículo das 

escolas brasileiras, passando a fazer parte dos programas oficiais ao lado do 

Francês e Inglês. Leffa (1999, p. 13) classifica as décadas de 40 e 50, sob a 

Reforma Capanema, como os anos dourados das línguas estrangeiras no Brasil. De 

acordo com o autor, foi a reforma que mais colocou o ensino das línguas adicionais 

em evidência: “todos os alunos, desde o ginásio até o científico ou clássico, 

estudavam latim, francês, inglês e espanhol” (LEFFA, 1999, p. 11). No caso 

específico do Espanhol, o idioma era estudado no Clássico (nas duas primeiras 

séries) e no Científico (na primeira série) (FREITAS, 2010, p. 30). 

Ao se afirmar que o ensino de Espanhol nos remete à fundação do Colégio 

Pedro II, é necessário ressaltar que, muito antes da efetiva implantação do Espanhol 

na escola, inicia-se uma tradição de afirmação da centralidade das Letras na 

Instituição Colégio Pedro II que, sem dúvida, deixou heranças significativas no 

decorrer da sua história curricular. 

Apesar da importância histórica do concurso de Antenor Nascentes para o 

provimento da cadeira de Espanhol no Colégio Pedro II, em 1919, a disciplina foi 

mantida apenas até 1925, ano em que Nascentes foi transferido o cargo de 
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professor de Português (CELADA, 2002, p. 61). Inaugurou-se, a partir dessa data, 

um período de apagamento do Espanhol na instituição. Segundo Freitas (2010, p. 

30), estabeleceu-se um intervalo durante o qual não se obtém quaisquer notícias da 

inserção do Espanhol em institutos escolares.  

Segundo Picanço (2003, p. 33),  

[…] o espanhol, que até então não havia figurado como componente 
curricular, passou a compor os programas oficiais do curso científico [...]. O 
espanhol, naquele momento, era indicado como a língua de autores 
consagrados como Cervantes, Becker e Lope de Vega. Ao mesmo tempo, 
era língua de um povo que, com importante participação na história 
ocidental [...] não representava ameaça para o governo durante o Estado 
Novo.  

 

  O Espanhol obteve êxito devido a representar valores como patriotismo e 

respeito à cultura, isto é, era uma língua inserida na ideologia nacionalista que o 

governo almejava incutir nos jovens estudantes ou seja, era um modelo ideal a ser 

seguido, conforme as observações de Salvador e Santos (2018, p. 3). 

 Desta maneira, salienta-se o primeiro momento em que o Espanhol é 

direcionado como Língua Estrangeira no país, e chega a figurar como componente 

curricular em 1942 com a Reforma Capanema, apesar de possuir uma carga horária 

diferenciada em relação ao Francês e ao Inglês, que eram mantidos na grade 

curricular por exatos três anos, enquanto o idioma hispânico era estudado por 

apenas um ano. Aquelas demarcadas pela sua relevância na cultura universal e 

suas relações com o Brasil, e esta, a Língua Espanhola, permanecendo em último 

lugar sob o argumento de que seria uma língua expressivo acervo literário, 

permitindo, assim, complementar as leituras que o vernáculo não poderia garantir. 

(CELADA, 2002, p. 83). 

 No entanto, nota-se que, apesar da valorização do Espanhol no ensino 

secundário, o Inglês continuou ainda a ser o idioma estrangeiro enaltecido nas 

grades curriculares, isso em função de ser a língua estrangeira mais utilizada nas 

transações comerciais. 

 Nos anos de 1950, com o desenvolvimento da linguística e a imensa busca 

pelo aprendizado de idiomas estrangeiros, ocorrem significativas mudanças nos 
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métodos de ensino em vigor. No âmbito brasileiro, o ensino de Língua Estrangeira 

voltado para o mundo comercial deverá ser o foco do sistema educacional.  

 Em 1956, o então presidente Juscelino Kubitscheck solicitou ao Congresso 

Nacional que formulasse um projeto de lei que permitisse a inserção da Língua 

Espanhola no currículo do sistema educacional brasileiro. Porém, no ano de 1958, a 

primeira redação do documento foi rejeitada em razão de intervenções de cunho 

político da França e da Inglaterra, países que à época exerciam um grande poder 

econômico e cultural em nosso país.  

6.1.1. A desvalorização do Espanhol no período pré e pós-ditadura militar 

O ensino de Espanhol foi novamente retirado do âmbito educativo a partir da 

instauração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4024/61 (BRASIL, 

1961). Em 1961, com a publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) criam-se os conselhos Estaduais, dotados de poder de 

decisão na escolha de idiomas estrangeiros a serem incluídos na grade curricular, 

tornando-as disciplinas complementares, não obrigatórias. A eleição é feita pelo 

sistema escolar, que iria optar pela adoção de uma Língua Clássica, como o Latim e 

o Grego, ou uma Moderna, como o Inglês, o Francês e o Espanhol.  

Colaborando para a ínfima situação para se efetivar o espanhol na grade 

curricular, a LDB de 1961 elimina a compulsoriedade do ensino de Línguas 

Estrangeiras nos ensinos fundamentais e médios, delegando aos estados a 

responsabilidade pela sua inserção nos currículos. Dessa forma, segundo Reatto e 

Bissaco (2007, p. 3), torna a escolha do Espanhol restrita aos estados do Sul do 

Brasil e de fronteira com países hispano falantes.  

A LDB de 1961 foi reformulada em 1971. A língua a ser ensinada continua 

sendo de escolha dos estudantes, mas a obrigatoriedade de ensino de língua 

estrangeira moderna passou a existir para o 2.º grau. Desta maneira, a língua 

estrangeira seria ensinada por adendo, conforme as condições de cada instituição, 

nos currículos de 1.ºgrau.  
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Com a liberdade de escolha pelos Conselhos Estaduais de Educação, a 

definição de quais seriam as disciplinas de caráter optativo, não só o ensino de 

Espanhol, como o de línguas adicionais em geral, sofreram grande declínio nesse 

período. Na década seguinte, em 1971, portanto já no período da Ditadura Militar 

(1964 - 1985), entrou em vigor uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, n° 6692/71 (BRASIL, 1971), que não propôs mudanças efetivas no ensino 

de línguas. O ensino médio passou a ser redirecionado para uma habilitação 

profissional, mantendo a ideologia do governo militar da época, que dava pouco ou 

nenhuma atenção às culturas estrangeiras, prevendo o ensino de língua estrangeira 

somente a título de sugestão.  

Somente a partir de 1976, com a Resolução 58/76 (BRASIL, 1976), a língua 

estrangeira passou a integrar o currículo do 2. ° grau, recuperando sua 

compulsoriedade para esse ciclo escolar, enquanto no 1. ° grau seu ensino tenha 

permanecido apenas como sugestão, ficando sua inserção no programa a critério 

das instituições de ensino. Retirando algumas exceções como o Colégio Pedro II e 

algumas escolas do Estado do Rio de Janeiro, nesse período, as aulas de Espanhol 

tornaram-se praticamente inexistente nas escolas, permanecendo apenas os 

estudos de Francês e Inglês (FREITAS, 2010, p. 31). 

 No entanto, a Língua Inglesa continuou a ter espaço considerável no sistema 

escolar brasileiro, revelando, lentamente, seu prestígio no âmbito educacional no 

Brasil. Acrescentando a essa preponderância, o MEC, naquele momento, assinou 

convênios com órgãos norte-americanos que ofereciam auxílio técnico e financeiro 

às reformulações nas propostas de ensino em andamento no Brasil (PICANÇO, 

2003, p. 52). 

 Segundo Reatto e Bissaco (2007, p. 8), a descrença do ensino de idiomas 

estrangeiros nas escolas públicas somada ao poderio econômico mundial norte-

americano contribuíram de forma bastante significativa para o aumento da procura 

pelos cursos de Inglês, confirmando um cenário que só começaria a mudar 

progressivamente em meados da década de 1980, com o estabelecimento dos 

primeiros Centros de idiomas estrangeiros Modernos ou Centros de Língua, por 

determinação das Secretarias Educacionais de alguns estados brasileiros.  
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Nessa mesma década, o ideário de redemocratização no Brasil gera uma 

atmosfera favorável à associação de professores de idiomas estrangeiros em busca 

de reconquistar a diversidade da oferta de Línguas Estrangeiras nas escolas 

públicas. Nesse contexto, em meio ao crescimento exponencial do interesse pela 

Língua Inglesa, estudiosos discutiam que 

 

[…] a língua estrangeira a ser ensinada na escola pública deveria ser 
exclusivamente o espanhol, por ser mais próximo de nós, que estamos 
inseridos na América latina, e nem mesmo conhecemos a língua de nossos 
vizinhos de fronteira (CELADA, 2002, p. 87). 

 

Corroborando a ideia de que a valorização de uma língua estrangeira 

sempre está vinculada ao seu contexto histórico, social e ideológico, a procura pelo 

ensino da língua espanhola transcorreu, dentre outros motivos, do movimento 

revolucionário de expressão inigualável na América latina: a Revolução Cubana, que 

disseminou o sentimento nacionalista e anti-imperialista nos países latino-

americanos, atingindo, também, o Brasil. Desta maneira, de acordo com as 

observações de Celada podemos dizer que 

[o espanhol] entrou, então em jogo de relações e o “sonho de Cuba” 
ingressou numa metonímia que já tinha vida: “língua espanhola-
solidariedade latino-americana - utopia de integração”. [...] Estamos diante 
de uma cunhagem “clivada” histórica e ideologicamente, pois ao mesmo 
tempo que expressa de forma concentrada uma série de relações a respeito 
da língua espanhola e dos “irmãos” ou “vizinhos latino-americanos” que 
sempre esteve presente no imaginário dos brasileiros, também mostra as 
posições desencontradas que estes mantêm sobre isso (CELADA, 2002, 
p.87). 

 

Segundo Vargens e Antunes (2020, no prelo.) pesquisas diversas, 

(BEVILACQUA (2013); DAHER (2006); FREITAS (2010); VARGENS (2012), 

ressaltam o papel desempenhado pela Associação de professores de Espanhol do 

Estado do Rio de Janeiro (APEERJ) no processo de luta a favor do ensino da língua 

espanhola na década de 1980. Algumas ações merecem destaque, tais como a 

aprovação, em 1983, pelo Conselho Estadual de Educação da proposta enviada 

pela APEERJ de inclusão do ensino de Espanhol no 2. ° grau no estado em questão; 

a inclusão do Espanhol, em 1985, no vestibular, mediante a solicitação da APEERJ 

à Fundação Cesgranrio. A terceira ação, por sua vez, refere-se à inserção da 
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proposta popular de emenda ao Projeto de Constituição enviada pela APEERJ, 

juntamente com o Sindicato dos Jornalistas e o Instituto Latino-Americano de 

Cultura, que estabeleceu a obrigatoriedade da oferta do ensino de Espanhol no 2.º 

grau no Estado do Rio de Janeiro em 1989 (VARGENS, 2012). 

No que se refere de modo mais específico ao Colégio Pedro II, Bevilaqua 

(2013, p. 60-78) denomina o período de 1985 a 1989 um “primeiro cenário” no 

percurso do Espanhol nessa instituição de ensino. Naquele momento, o Colégio 

Pedro II ofereceu aulas de Espanhol tão somente nos chamados Clubes de Línguas, 

que funcionavam no contraturno escolar das aulas regulares. O segundo cenário, 

ocorreu na década seguinte, no período de 1990 a 1996, caracterizado pelo 

processo de implantação da disciplina no currículo escolar da instituição. Bevilaqua 

(2013, p. 79-94) destaca que tal mudança no contexto do Colégio Pedro II não deve 

ser compreendida como um acontecimento pontual. Atenta-se que nos anos 90, 

diversas transformações conjunturais influenciaram de forma contundente a 

legislação do ensino de Espanhol no cenário educacional brasileiro. 

Conforme Salvador e Santos (2017, p. 5) vimos que, até o momento, o 

prestigiado ensino de Língua Estrangeira no Brasil esteve atrelado ao ideário de 

desprovincialização, isto é, à busca de ascensão ao patamar de países 

desenvolvidos, buscando uma proximidade de suas culturas. Ademais, a eleição 

pelo ensino de determinada língua estrangeira, consecutivamente, ocorre tendo em 

vista a inserção no mundo globalizado. 

Diante desse contexto, a partir de 1989, com a assinatura do Tratado do 

Mercosul, o qual estabelece o livre comércio entre alguns países latino-americanos, 

a língua espanhola adquire valor econômico, tornando-se igualmente valorizada no 

ambiente escolar e acadêmico. 

6.2. UMA NOVA VALORIZAÇÃO EM FACE DA INSERÇÃO DO MERCOSUL E DA 

LEI 11.161 DE 2005 

Assim sendo, na cidade de Brasília, no ano de 1991, os ministros de 

Educação da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, levando em 
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consideração a finalidade do Tratado de Assunção, de 26 de março deste ano, 

firmaram um “Protocolo de Intenções”, com o objetivo de planejar e orientar a 

mudança da grade curricular, antevendo o ensino das línguas oficiais do Mercosul – 

Espanhol e Português – por meio dos sistemas de ensino de cada país integrante do 

Mercosul. 

Por meio de entrevistas a ex-professores da escola, Bevilaqua (2013, p. 70) 

assinala que, interrompido no ano de 1988, o ensino de espanhol no Colégio Pedro 

II é retomado ano de 1992, após aprovação de duas professoras em concurso 

realizado nesse mesmo ano para professor substituto da disciplina, viabilizando a 

reinauguração do Clube de Espanhol. Nos anos seguintes, novos professores de 

espanhol concursados ingressaram na instituição, evidenciando a gradativa 

importância que o espanhol foi adquirindo no contexto educacional geral e, de forma 

mais específica, nessa instituição.            

Em sua dissertação de mestrado, Bevilaqua (2013, p. 17) destaca como um 

dos fatores de valorização do espanhol no Colégio Pedro II está relacionado à 

própria tradição humanística, que lhe confere uma identidade singular ao longo de 

toda sua história. Em 1996, ocorre então a inclusão do Espanhol na grade curricular 

do ensino médio no Colégio Pedro II. A partir de então, a tradicional instituição de 

ensino iniciou uma significativa ampliação do seu corpo docente por meio da 

abertura de diversos concursos públicos, tendo sido os últimos realizados nos anos 

de 2006, 2014 e 2016. Em seguida, retoma-se a visão para os fatos mais recentes e 

suas consequências na trajetória do Espanhol no Colégio Pedro II. 

O crescente número de professores graduados na área de ensino de Língua 

Espanhola constituía-se em um aspecto de grande importância para a  ampliação do 

Ensino de Espanhol como língua adicional nas escolas brasileiras, tendo em vista as 

perspectivas de progresso de Cursos de Graduação e Formação Continuada para a 

área de Português-Espanhol, o aumento significativo destinado às vagas de 

professores dos níveis Fundamental, Médio e Superior, assim como a valorização do 

Espanhol em concursos e seleções em áreas afins naquele momento. Entretanto, 

para Novodvorski (2016, p. 71 e 72), a oferta do Espanhol não acompanhou, nem de 

longe, o aumento do número de professores formados: 
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(...) a oferta da disciplina nas escolas de ensino básico ou nunca chegou a 
acontecer, ou vem diminuindo a ponto de desaparecer, ou, quando muito, 
acontece fora do horário regular. Esta última possibilidade caracteriza um 
desestímulo para alunos e docentes, sem contar o desrespeito com aqueles 
que acreditaram e investiram em sua formação, por citar apenas uma das 
situações mais recorrentes (NOVODVORSKI, 2016, p. 71-72).  

 

Segundo Rodrigues (2016, p. 44), a Lei 11.161 (2005) propõe um 

deslocamento de sentidos capaz de constituir um novo acontecimento discursivo na 

competência pertencente ao ensino de línguas na escola brasileira. A língua 

espanhola é citada como língua de oferta obrigatória no Ensino Médio, em 

detrimento do ensino de uma língua estrangeira não marcada no texto da LDB 

(9394/96,11, §5º), contudo escolhida pela comunidade e de acordo com as 

possibilidades da instituição. A “Lei do Espanhol”, neste ínterim, reforça a existência 

de um tratamento das línguas que destoa da realidade brasileira, por estar alheia à 

valorização do plurilinguismo: 

O descumprimento da Lei no 11.161/2005, portanto, não contradiz a 
memória da série em que se inscreve, ao contrário, apenas consolida uma 
interpretação segundo a qual o reconhecimento da diversidade linguística e 
dos direitos linguísticos dos falantes de comunidades que habitam o 
território brasileiro ainda não foram contemplados pelas políticas e pela 
legislação vigente no país. E isto vale tanto para as línguas nacionais 
quanto para as estrangeiras que circulam neste espaço (RODRIGUES, 
2016, 44-45).  

 

Conforme Vargens e Antunes (2020, no prelo), havia outras lacunas geradas 

pela distância entre o que solicitava a lei e seu bastante cumprimento. Por exemplo, 

o conceito de ensino de línguas “facultativo” na visão do aluno, sobretudo no que se 

refere às circunstâncias em que “estudar Espanhol poderia ser uma opção, e às 

condições necessárias para implementação da disciplina nas escolas no Ensino 

Fundamental.” 

Como resultado prático da Lei 11.161, obtivemos o seguinte cenário: muitas 

escolas da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro reduziram o Ensino 

de Espanhol no Ensino Médio ao caráter de “optativo”. Neste sentido, a disciplina 

teria apenas um tempo de aula, pouco interferiria na vida do aluno na escola, uma 

vez que este poderia escolher se participaria das aulas ou não. Como resultado, as 

turmas de espanhol foram esvaziadas de alunos, a disciplina sofreu descrédito das 

direções escolares e dos estudantes em diversos ambientes, além de muitos 
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professores de espanhol terem sido obrigados a ensinar o idioma em 12 turmas para 

cumprir sua carga horária distribuída em duas ou três escolas diferentes. Eis a 

vivência de uma verdadeira desvalorização. 

De acordo com Vargens e Antunes (2020, no prelo), essa situação torna-se 

ainda mais crítica devido à falta de suporte à formação continuada e condições de 

trabalho adequadas por parte do governo, incluindo-se neste aspecto as questões 

salariais e a qualidade dos materiais de ensino, entre outras. A esse respeito, o 

ensino de Espanhol no Brasil, durante os anos em que se deu o processo de 

implementação da Lei, foi altamente prejudicado pela falta de assistência contínua e 

supervisão comprometida com o projeto.  

Esses fatores reduziram ainda mais seu valor diante do ensino de Inglês, 

que, mesmo apresentando resultados nem sempre satisfatórios, também pela falta 

de amparo governamental, tem resguardados seus dois tempos de aula semanais 

no Ensino Fundamental e Médio. Cabe ressaltar que o desgaste físico, intelectual e 

emocional do professor de Português e Inglês, apesar de suas dificuldades 

específicas é menor do que o do professor de Espanhol, já que a carga horária não 

é então subdividida quanto a do Espanhol. Outro fator que contribui para a 

desvalorização do ensino de Espanhol em detrimento do de Língua Inglesa. Nesse 

sentido, é possível dimensionar as circunstâncias desafiadoras que o professor de 

Língua Espanhola enfrenta no exercício do magistério por meio das observações de 

Moita Lopes (1996, p. 132-133) acerca do ensino de uma língua estrangeira na 

escola:   

[...] é irreal advogar-se o foco nas chamadas quatro habilidades linguísticas, 
tendo em vista as condições existentes no meio de aprendizagem: carga 
horária reduzida (duas aulas semanais de 50 minutos); um grande número 
de alunos por turma (média de 40 alunos por turma); domínio reduzido das 
habilidades orais por parte da maioria dos professores; ausência de material 
instrucional extra além do livro e do giz. Nessas condições, o foco nas 
habilidades de leitura também parece ser mais facilmente alcançável tendo 
em vista os seus objetivos limitados. [...] Um ensino voltado para o 
desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas é irrealizável no 
contexto da escola pública brasileira [...] 

 

Adiciona-se a esta discussão, a expulsão da Língua Espanhola da grade das 

escolas municipais, ocasionada, segundo a interpretação dos responsáveis pela 

Educação no Município do Rio de Janeiro, pelo caráter facultativo atribuído ao 
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idioma pela Lei 11.161 (2005), que dessa forma, torna seu ensino desnecessário no 

Ensino Fundamental. 

Ao contrário do que ocorre com outras instituições de ensino nesse cenário 

precário e desestimulante, resiste o Colégio Pedro II, levando adiante sua proposta 

político pedagógica. Um projeto de formação educacional que transparece o teor de 

sua visão intercultural, reflexiva, alheia aos devaneios de políticas que tratam a 

educação como massa de manobra de seus interesses particulares. Um rumo que 

não subalterna línguas e, consequentemente, não o faz com os povos que 

concebem o mundo a partir delas. 

A lei 11.161(2005) auxiliou na expansão do quadro de professores do 

Colégio Pedro II e, certamente, na realização do concurso no ano de 2006. Porém, 

tardaram oito anos para que houvesse um novo concurso e, além disso, julga-se 

essencial esclarecer que a referida lei, ainda que tenha auxiliado e sido relevante, 

não foi a iniciativa principal na promoção de um ensino de Espanhol de qualidade 

nesta instituição. 

De acordo com Vargens e Antunes (2020, no prelo), a consolidação do 

ensino de qualidade do Colégio Pedro II, ao longo de seus 180 anos de serviços 

prestados à educação, é resultado do empenho e comprometimento com o ensino 

de seus docentes desde o início do século XIX. São esforços que hoje nos levam a 

observar um perfil docente altamente engajado, promissor e atento ao diálogo entre 

a universidade, a escola e a convivência ética. 

Mesmo enfrentando dificuldades oriundas do tratamento da educação 

pública brasileira, procura sustentar uma proposta que entende que a filosofia, a 

ciência, a literatura e as artes são a base da formação de seus alunos. Ainda prevê, 

no quadro de horários, dois tempos semanais destinados à interação entre os 

docentes que os levam a refletir sobre o desenvolvimento de suas práticas, para que 

haja um olhar atento ao despertar da crítica e da autonomia discente nas confecções 

de trabalhos. 

Essas diretrizes ficam evidentes e se encontram em atualização nos 

programas dos concursos para futuros professores de Espanhol, tendo em vista que 

conciliam os saberes teóricos e práticos da educação linguística, claramente 



129 

 

 

 

vinculados às peculiaridades do uso da Língua Espanhola, necessários à promoção 

da cidadania. Convém dizer que os temas de 2006 desvelam certo distanciamento 

teórico em comparação com as propostas dos concursos de 2014 e 2016, pois se 

deslocam de um nível mais textual para mais discursivo, relacionados à 

heterogeneidade cultural e às novas contribuições da formação continuada do corpo 

docente. 

Ainda que o Inglês seja obrigatório, o colégio esboça, portanto, o ensino de 

línguas de forma mais diversificada. Estendeu o Espanhol ao Ensino Fundamental e 

mantém o Francês na grade, porque está seguro e consciente de sua importância à 

formação intelectual, política e sociocultural, ainda que as leis, medidas provisórias e 

decretos atuais lhes deem um reconhecimento subalternizado: 

§ 8º Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da 
língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter 
optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de 
oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino (MEDIDA 
PROVISÓRIA nº 746, de 22 de setembro de 2016).  

 

Desde então, a língua espanhola ostenta a imagem clichê de “língua fácil”, 

sobretudo por sua relativa “proximidade” com o português. Dessa forma, surge o 

termo “portunhol”, o qual acaba contribuindo para o estabelecimento de um 

paradoxo no tocante ao interesse pelo idioma por um lado, acelera a sua divulgação; 

e, por outro, desprestigia o seu ensino. 

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, institui a oferta obrigatória de pelo 

menos uma língua estrangeira moderna no Ensino Fundamental, considerando-se, 

para a sua escolha, as possibilidades da instituição escolar. No que se refere ao 

Ensino Médio, a referida lei estabelece a obrigatoriedade do ensino de uma Língua 

Estrangeira Moderna, cuja escolha fica a cargo da comunidade escolar, e de uma 

segunda língua, com caráter optativo, de acordo com as possibilidades da escola. 

Contudo, a partir desse marco, evidencia-se, mais uma vez, o predomínio da 

oferta de Língua Inglesa pelas instituições de ensino brasileiras, correspondendo 

aos propósitos da sociedade, além da existência de uma grande carência de 

professores de língua estrangeira que não sejam de língua inglesa, o que confirma a 

hegemonia dessa língua também no âmbito escolar. Para reverter este quadro, 
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publica-se a lei nº11.161 de agosto de 2005, que torna obrigatória a oferta de língua 

espanhola nas instituições de Ensino Médio, em busca de atender aos interesses 

político-econômicos do Brasil com países hispano falantes. 

Na atual conjuntura, o ensino de Espanhol é oferecido pelo setor público de 

educação, em estabelecimentos de ensino como o Colégio Pedro II e os colégios de 

Ensino Médio (como língua optativa), além das instituições privadas e ligadas ao 

governo espanhol mais reconhecidas no âmbito de cursos de idiomas: Casa de 

España, Instituto Cervantes, Instituto Brasileiro de Cultura Hispânica, Instituto de 

Cultura e Língua Espanhola, Yázigi (pioneiro no ensino de espanhol no Rio de 

Janeiro), CCAA, CNA e Fisk entre outras instituições. 
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7. PERSPECTIVAS PARA O FUTURO DO ENSINO DO ESPANHOL NO BRASIL 

Ao longo de sua trajetória, o ensino e aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras parece ter encontrado tantos problemas que apenas a partir da década 

de 1990 a realidade do seu ensino formal na escola começou a apresentar 

mudanças. Antes incluída na grade comum, depois passando à parte diversificada 

na grade curricular, essa disciplina foi tratada de forma ineficaz em vários sentidos. 

Um dos problemas que podemos indicar corresponde ao tratamento que a disciplina 

recebeu e recebe na formatação da grade curricular escolar, o que provavelmente 

tenha desencadeado determinadas crenças recorrentes com relação ao ensino e 

aprendizado de idiomas estrangeiros no ensino brasileiro.  

Podemos afirmar que a inclusão ou a exclusão de uma disciplina de língua 

estrangeira nos currículos é um processo que se relaciona a uma visão de política 

linguística veiculada em documentos oficiais, cujos princípios relacionam-se tanto às 

possibilidades de ensino e aprendizagem plurilíngue como à aquisição de 

conhecimento de forma mais ampla. Para Almeida Filho (2003, p.  66) ensinar uma 

língua estrangeira equivale a 

“[ensinar] outra língua em outra cultura de um outro país pela qual se desenvolve um

 interesse institucionalizado em conhecê-la.” 

 O trajeto de inclusão/exclusão das línguas estrangeiras nas grades 

curriculares no Brasil está intimamente ligado a fatores políticos, econômicos e 

sociais, os quais foram decisivos para a manutenção ou não do ensino de 

determinada língua estrangeira na grade curricular nas escolas de Educação Básica. 

Podemos notar através de Picanço (2003, p. 186): 

Constatamos, em primeiro lugar, que as finalidades de ensino da língua 
estrangeira, no geral, e do espanhol, especificamente, respondem tanto a 
expectativas políticas do governo, como a expectativas culturais as 
sociedades, em seus vários segmentos, representados, muitas vezes, por 
interesses antagônicos.  

 

No início dos anos 90, ocorreram muitas transformações, como aponta 

Celada (2002 p. 91). A autora relata o significativo aumento da procura pelo ensino 

de Língua Espanhola nesse período, tornando o espanhol, antes desprezado, um 

idioma de aprendizagem indispensável e essencial.  
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Atribui-se à criação do Mercosul principal razão para a mudança na forma 

como era vista a Língua Espanhola, embora haja vários motivos que possam ter 

influenciado a maior procura pelo ensino de Espanhol/Língua Estrangeira, doravante 

E/LE. De acordo com Celada (2002, p. 33): 

 

o crescimento do poder econômico da Espanha e o crescente uso do 
espanhol nos Estados Unidos. Esses fatos teriam influenciado na posição 
desse idioma como língua veicular, isto é, como língua veículo de 
comunicação. A autora destaca também que, para o estudante dos anos 90, 
não bastava mais saber o portunhol. 

 

De fato, o Tratado de 26 de março de 1991, que estabelece a criação de um 

Mercado Comum entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e seus posteriores 

protocolos não só mudaram as relações econômicas entre os países-membros do 

acordo, como também promoveram a valorização do espanhol e do ensino desse 

idioma. Nesta conjuntura, a entrada de grandes empresas espanholas com altos 

investimentos no Brasil impactou na valorização da língua espanhola.  

Além disso, a retomada de formas mais democráticas de governo na 

América Latina, a maior circulação de cidadãos, assim como os movimentos 

migratórios continentais, teria exercido um papel relevante na aproximação entre o 

Brasil e os povos falantes de espanhol.  

A demanda dos cursos de língua espanhola aumentava de acordo com a 

contribuição do processo de ensino de aprendizagem de um idioma, como a 

necessidade de materiais impressos e sonoros, professores e organizações de 

cursos.  

No século XXI, com a criação da Lei nº11.161/2005, que trata da 

obrigatoriedade da oferta da língua espanhola nos currículos nacionais do ensino 

médio, tornou-se necessária uma revisão histórica do ensino de idiomas 

estrangeiros no Brasil, destacando-se o Espanhol, ressaltando suas principais 

características e comprometimentos, com vistas ao atendimento dos interesses 

econômicos e políticos do país com os países hispanofalantes, conforme observa 

Salvador e Santos (2017 p. 1). 
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Ainda no caput do art. 1.º, ficaria estabelecido que o Espanhol fosse de 

oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o estudante. Nota-se 

que houve um cuidado em deixar a cargo do discente eleger estudar ou não essa 

língua estrangeira. Fazia-se necessário verificar se as escolas de fato apresentavam 

ou pretendiam apresentar o Espanhol como língua facultativa e como conduzem ou 

conduzirão a oferta dessa disciplina, considerando-se a necessidade de uma 

organização estrutural eficiente com relação a horários, professores, quantidade de 

estudantes por turma, entre outros, para atender a essa demanda. 

O artigo 2.º determina que a oferta da língua espanhola pelas redes de 

escolas públicas deveria ocorrer em horário regular de aula dos estudantes. Em que 

pese a preocupação de que a Língua Espanhola não seja ofertada como uma 

disciplina extraclasse (o que não traria bons resultados) surgem as indagações: por 

que distinguir a escola privada da escola pública? Essa distinção seria um indicativo 

do reconhecimento oficial da diferença de qualidade entre a rede pública e privada? 

A mesma distinção vem a ocorrer nos artigos 3.º e 4.º. Segundo aquele, o 

sistema educacional público deveria estabelecer Centros de Ensino de Língua 

Estrangeira com a oferta obrigatória de Língua Espanhola e, de acordo com o 4.º 

caput, o ensino privado poderia realizar o ensino de Espanhol por meio de aulas 

tradicionais no horário normal ou através de matrícula em cursos e Centros de 

Estudos de Língua Moderna. A oferta do Espanhol como disciplina obrigatória para a 

escola, e optativa para o estudante, ampliou as perspectivas para o ensino de 

Língua Estrangeira no Brasil, atribuindo maior valor à Língua Espanhola e buscando 

compreender o lugar que o Espanhol ocupou no processo de educação. Sobre essa 

reflexão, Junguer (2005, p. 32) dispõe que: “(...) é relevante aprender línguas 

estrangeiras quando e porque isso reflete uma demanda verdadeira, ou seja, atende 

a objetivos concretos, dentro da realidade social dos aprendizes”. 

Nesta perspectiva, na época da implantação da Lei acima citada, o então 

Ministro da Educação, Tarso Genro, declarou que 

 

o Ministério da educação está há tempos desenvolvendo estudos para a 
implantação do ensino obrigatório do Espanhol nas escolas, dada a 
importância que tem o espanhol, não somente no Mercosul, mas em todo o 
mundo (GENRO, 2005 apud. NOGUEIRA, 2007). 
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Sobre a importância do ensino de Espanhol no sistema educacional 

brasileiro e do início da implementação da lei do Espanhol, surgiram algumas 

dificuldades que exigiram rápidas tomadas de decisão, principalmente em função do 

tempo que detém o Governo Federal para executar o que na Lei estava prescrito: 

implantação do ensino de Língua Espanhola em até cinco anos, a partir de sua 

publicação.  

Um dos primeiros problemas a ser resolvido é a falta de educadores 

habilitados para colocar em prática do ensino desse idioma, visto o número reduzido 

de professores de espanhol, com o agravante de uma visão reducionista e 

desvirtuada sobre o idioma da qual a maioria desses profissionais é adepta.  

Esse pensamento errôneo em relação ao Espanhol é fruto de um processo 

histórico de relação de proximidade entre a língua portuguesa e a língua espanhola, 

o que levou ao aparecimento de banalidades sobre a língua espanhola entre os 

brasileiros. Esses conceitos equivocados simplificam as diferenças entre uma língua 

e outra reduzindo-as a um conjunto de palavras chamadas de “falsos amigos”, o 

que, por sua vez, gerou a concepção errônea de que para um estudante da língua 

dominar o idioma bastaria conhecer bem essa coletânea.  

De acordo com Salvador e Santos (2017, p. 7), uma pesquisa conduzida 

pela Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação (MEC) relatava a 

existência de um déficit anual de 13,2 mil educadores de Língua Espanhola com 

carga horária de vinte horas para atender à demanda. Na Região Nordeste a 

circunstância era bem mais ultrajante pois havia falta de 3.6 mil professores.  

A lei do Espanhol consolidou também as relações determinadas entre os 

países integrantes do Mercosul, já que incentivou o estabelecimento do português e 

do espanhol como línguas oficiais. Naquele momento, países hispanofalantes 

começaram a ensinar o Português em suas escolas, e o Brasil, a Língua Espanhola, 

ao mesmo tempo em que a Argentina determinou ser obrigatória a inserção do 

Português na grade curricular de educação básica.  Essas ofertas asseguraram a 

execução de um protocolo de intenções assinado entre os países-membros do 

Mercosul. Assim, se valida a ascensão do Espanhol a partir do século XIX até a 

primeira década do século XXI. Muitas mudanças ocorreram no ensino dessa língua 
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durante vários anos, embora de forma lenta. Tornou-se evidente que a Língua 

Espanhola foi constantemente relegada a segundo plano, ou seja, não era 

valorizada na comunicação com os países vizinhos.  

Entretanto, na última etapa, quando começou a vigorar a lei 11.161/2005, 

Moreno Fernandez (2005, p. 18) ressalta: 

Depois de muitos anos à margem do currículo educacional brasileiro, a 
Língua Espanhola finalmente conquista sua inserção tão esperada pelos 
docentes desse campo de atuação. Assim, a situação do Espanhol, no 
início do século XXI, no Brasil, é de “bonança”, de auge e prestígio. 

 

A Lei 11.161/2005 gerou oportunidade para que muitos cursassem a 

licenciatura em Língua Espanhola, pois, naquele momento, a procura pelo ensino da 

Língua Estrangeira era enorme, e havia a necessidade de professores para que a 

escolas, cursos de idiomas e universidades pudessem oferecer o ensino do 

Espanhol. Porém, essa lei foi revogada pela lei 13.415/ 2017, o qual torna o Inglês 

disciplina obrigatória na grade curricular a partir do 6º ano do ensino fundamental e 

do ensino médio.  

Nesse sentido, a lei 11.161/2005 proporcionara aos estudantes do ensino 

público: uma nova oportunidade de aprendizado de um idioma a mais: na grade 

curricular do ensino médio a Língua Espanhola foi ofertada de maneira obrigatória, 

e, no ensino fundamental, como facultativo. Já a última lei, embora mencione a 

preferência pelo Espanhol, oferta às instituições a opção de incluir em seus 

currículos outras línguas estrangeiras. 

De modo geral os profissionais do ensino de língua espanhola questionam 

sobre a relevância de seguir atuando diante da revogação da Lei 11.161/2005. 

Entretanto, é importante acreditar que o ensino e a aprendizagem da Língua 

Espanhola não cabem dentro de uma lei: o espanhol faz parte da cultura do Rio de 

Janeiro, de São Paulo, assim como dos estados fronteiriços aos países de língua 

espanhola e torna-se necessário diante da sua possível utilização para demandas 

comerciais do Mercosul. 

Nesse sentido, Lagares (2013, p. 185) ressalta que “a própria decisão sobre 

as línguas estrangeiras que integram o currículo escolar é consequência de debates 

sociais e medidas legislativas que surgem em contextos geopolíticos econômicos 
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concretos”, ou seja, a realidade político-econômica do país determina os debates 

sociais e constituição de leis, as quais, por sua vez, exercem influência nas decisões 

sobre as línguas estrangeiras inseridas no currículo escolar.  

Conforme Santos (2019, p. 32), a implantação da lei 11.165/2005 está 

relacionada com a integração entre os países sul-americanos, os quais estabelecem 

relações socioeconômicas e culturais. Ainda segundo Del Valle e Villa (2008), para a 

implantação dessa lei, houve justificativas referentes a aspectos geoestratégicos, 

relacionados à integração da América Latina.  

Ademais, persiste o ideário de que o Brasil se encontra isolado 

linguisticamente dos outros países da América Latina. Posicionamo-nos de acordo 

com tais justificativas, pois não podemos fechar os olhos diante da realidade, como 

se o Brasil fosse uma ilha e os países que nos cercam fossem como o mar, onde a 

comunicação não existe, ou não é necessária. O conhecimento da língua de outro 

país, nesse caso, o espanhol, é primordial para uma comunicação clara e eficaz, 

seja nas relações comerciais, no contexto cultural, social ou educacional.  

O aprendizado do espanhol proporciona o convívio dos estudantes com um 

incomparável universo cultural vinculado ao conhecimento político, econômico, 

histórico, sociológico, filosófico, artístico e literários dos países e comunidades 

falantes dessa língua. Esses conhecimentos contribuem de forma significativa para 

formar cidadãos críticos, autossuficientes, renovadores e participativos na sua 

conjuntura político-social. 

De acordo com Braga e Couto (2018, p.127), desde 2009, o Ministério da 

Educação (MEC) esclarece, em sua página na Internet, a situação do Espanhol no 

contexto educacional brasileiro. Ainda naquele ano, o então ministro Fernando 

Haddad trouxe a público,15 por meio de uma carta de intenções firmada entre o 

Instituto Cervantes e o governo federal, a notícia de que a Língua Espanhola 

passaria a ser levada às escolas pela educação a distância, com a instalação de 

banda larga nas escolas do país.  

A informação foi um baque para os professores de língua espanhola do 

Brasil, pois estes estavam confiantes quanto à oferta de novas cadeiras, nas 

 
15 Mais informações em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14072 
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escolas, para a área. Mas, ao contrário do que esperavam, o Instituto Cervantes, 

órgão diretamente ligado ao governo espanhol, seria o único encarregado da 

capacitação e formação dos futuros responsáveis pelo ensino do Espanhol/Língua 

Estrangeira nas escolas brasileiras. 

No entanto, não obstante a forma autocrática com a qual o Governo 

conduziu as questões relacionadas à situação da Língua Espanhola, tendo em vista 

a política completamente obsoleta com relação a esse idioma, não devemos parar 

de lutar e discutir. Faz-se necessária a união de forças entre todos os profissionais 

da área para valorizarmos o trabalho que iniciamos como professores e educadores, 

reforçarmos as ações das associações dos professores de Espanhol e os debates 

nos eventos do setor com relação à repercussão da Lei 13.415. 

Nesse sentido, buscou-se discutir o tema no 17º Congresso Brasileiro de 

Professores de Espanhol realizado em julho de 2017 em Belém do Pará, onde foram 

levantadas essas questões. O debate seguiu em 2018 no IV CIPLOM (Congresso 

Internacional de Professores das Línguas Oficiais do Mercosul), realizado em 

Montevidéu, no Uruguai, onde obteve-se a oportunidade de dar continuidade ao 

debate sobre o futuro do Espanhol no Brasil. 

De cunho extremamente arbitrário, a lei 13.415/2017 representa um 

retrocesso da educação no Brasil, porque anula a conquista do acesso a uma 

educação plurilíngue e multicultural, que possibilita a comunicação da população 

brasileira com o mundo globalizado e particularmente, em relação ao ensino-

aprendizagem da Língua Espanhola, o diálogo e integração com os povos da 

América Latina.  

Segundo o parágrafo 4.º da lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, a grade 

curricular do ensino médio integrará, de forma obrigatória, o estudo do Inglês e 

deverá ofertar outras Línguas Estrangeiras, em caráter facultativo, preferivelmente a 

Língua Espanhola, conforme a flexibilidade de oferta, localizações e horários 

definidos pelo sistema de ensino. Torna-se obrigatório o ensino do Inglês como 

Língua Estrangeira, destituindo-se a escola de seu poder de escolha do idioma a ser 

inserido em seu currículo.  

Em relação à difusão do conhecimento de um idioma falado em todos os  

países que fazem fronteira com o Brasil, é que é essencial para a integração do país 
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ao continente sul-americano, temos as seguintes sugestões: exigir esclarecimentos 

e soluções concretas que expliquem a des(valorização) do idioma Espanhol no 

território nacional, continuar ensinando e divulgando a língua e culturas espanholas, 

independentemente da desconsideração por parte do governo, e demonstrar que 

temos direito a ser plurilíngues. As atitudes e ações surgirão de cada um de nós, das 

nossas associações que a cada ano se desenvolvem mais e do desejo de garantir 

os nossos direitos linguísticos.  

No tocante à oferta de ensino de língua estrangeira, a nova lei do ensino 

médio dá prioridade ao Inglês como único e exclusivo idioma estrangeiro presente 

no currículo do ensino básico brasileiro. Embora haja a opção de oferta de outros 

idiomas estrangeiros na lei, inclusive e preferencialmente o Espanhol, acredita-se 

que determinações de caráter facultativo, infelizmente, não se concretizam por meio 

das ações de nossos governantes. Ademais, cabe ressaltar que a Lei 13415/17 

entra em vigor a partir da data de sua promulgação, fazendo menção à Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC ao longo de sua redação. A esse respeito, 

consideramos que a aprovação da lei se antecipa de forma desnecessariamente 

incoerente, tendo em vista que a referida base, ainda em processo de construção, 

exerce um papel fundamental na definição das diretrizes de ensino. 

Nesse sentido, entende-se que a aprovação da Lei da Reforma do Ensino 

Médio e a supressão do ensino do Espanhol refletem decisões mais relacionadas 

mais à esfera econômica-política do que decisões precisamente linguísticas e 

educacionais.  

Segundo Rajagopalan (2013, p. 28), é comum haver confusões relacionadas 

ao sentido do termo “políticas linguísticas”, o que muitas vezes leva os 

pesquisadores a deslizes de argumentação e a conclusões equivocadas, ou até 

mesmo totalmente desconexas.  

Entretanto, o aprendizado de Espanhol ou outro idioma estrangeiro deveria 

não apenas se contemplar, satisfazer interesses financeiros, mas também explorar 

temas relacionados a identidade, cidadania, afetividade, entre outros. A escolha da 

política linguística a ser aplicada no ensino de idioma estrangeiro no país deve, 

portanto, ficar a cargo da comunidade escolar, sobretudo no que diz respeito ao 

processo de subjetivação dos educandos, ou seja, o processo de estabelecimento 
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de laços afetivos que ocorrem entre o sujeito e a comunidade discursiva da qual faz 

parte.  

A oferta do Inglês, a partir do sexto ano do ensino fundamental, tornou-se 

obrigatória, alijando a comunidade escolar do processo de escolha pela língua 

estrangeira a ser ofertada em caráter compulsório (BRASIL, 2017, art. 26, §5º). 

Contudo, poderão ser oferecidas outras línguas estrangeiras, de modo opcional, 

havendo preferência pela Língua Espanhola (BRASIL, 2017, art. 35-A, §4º). 

O Brasil integra o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos da América; 

desta maneira, as políticas linguísticas adotadas para as relações com a 

comunidade internacional e as exigências internas, como as que se centram no 

contexto educacional, limitam-se, quase que exclusivamente, ao protagonismo da 

centralidade da língua inglesa para atender as exigências postas pela expansão do 

sistema capitalista nos países periféricos e à demanda do mercado também em 

expansão. Assim, presenciamos uma ideologia liberal, figurando o dólar como 

moeda determinante da economia e o capitalismo como instrumento do sistema 

político. Nesse cenário, a língua inglesa é, consequentemente, prestigiada como a 

“língua internacional” que obrigatoriamente atende a todos os interesses envolvidos 

na presença e dominação norte-americana na cultura brasileira, em sua memória 

histórica de país colonizado.  

Segundo Brito (2017, p. 2), as questões sócio-históricas relacionadas ao 

monopólio linguístico do ensino da língua inglesa nas escolas brasileiras são 

omitidas, isto é, o sentido real dos eventos discursivos, associados às contingências 

históricas, não são descriminados. Diz apenas que o Inglês predomina, silenciando o 

porquê dessa predominância, ressaltando que havia “carência de docentes de 

formação adequada”. Esse fato contribui de forma expressiva para a diminuição do 

desejo pelo aprendizado de outros idiomas estrangeiros, até mesmo a Língua 

Espanhola. 

Tal mudança vai de encontro ao próprio espírito de versatilidade curricular 

da Lei 13.415/17 e da LDB, pois os estudantes não poderão mais eleger a Língua 

Estrangeira a ser estudada, atendendo aos seus interesses e necessidades bem 

como às variedades de oferta das escolas. Essa compulsoriedade poderá ainda 

agravar o contexto de déficit do ensino brasileiro público, em especial pela falta de 
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formação docente na área em determinados locais. A despeito da relevância da 

Língua Inglesa no contexto internacional, essa opção legislativa deprecia 

substancialmente o estudo do Espanhol e o contexto cultural latino-americano. 

Nesse sentido, Sedycias (2005, p. 36) destaca: 

[…] a posição que a língua espanhola ocupa hoje no mundo é de tal 
importância que quem decidir ignorá-la não poderá fazê-lo sem correr o 
risco de perder muitas oportunidades de cunho comercial, econômico, 
cultural, acadêmico ou pessoal  

 

O espanhol ocupa uma posição ainda mais central no Brasil, devido à 

grande proximidade dos países da América do Sul onde a língua oficial é a Língua 

Espanhola. Deste modo, a compulsoriedade da Língua Inglesa em caráter exclusivo 

vai de encontro à realidade brasileira, sobretudo da realidade dos estados brasileiros 

fronteiriços com outros países da América do Sul. Em relação ao PNE (Plano 

Nacional de Educação) do MEC (BRASIL, 2014), a alteração deixa de atender às 

normas de divulgação da cultura na escola (no qual se insere a cultura estrangeira) 

e de estímulo à formação cidadã e humanista. 

Na atualidade, nos demais âmbitos educacionais – estaduais, municipais e 

privados – muitos educadores alegam a necessidade de se dividirem em mais de 

uma escola, em função da diminuição da carga horária no Espanhol, por muitas 

vezes tendo de ministrar aulas em uma quantidade exorbitante de turmas. Além 

disto, há professores de Língua Espanhola desviados de sua atuação em sala de 

aula, exercendo outras funções na escola, como trabalho em sala de leitura ou até 

mesmo na administração e gestão escolar. 

Observando-se o ensino de Língua Espanhola no Colégio Pedro II, por meio 

da forma como o ensino de idiomas é geralmente tratado nos Institutos municipais e 

estaduais do Estado do Rio de Janeiro, há a possibilidade de reconhecer distintas 

realidades educacionais que se apresentam intimamente relacionadas a uma 

questão de poder, considerando-se a opção por uma determinada disciplina é 

definida pelo propósito político e econômico do momento de sua adoção ou 

exclusão.  

Entretanto, consideramos que um idioma estrangeiro deva ser escolhido a 

partir das necessidades de cada região e dos desejos de sua comunidade de 
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estudantes. A situação de instabilidade das Línguas Estrangeiras no sistema 

educacional brasileiro, isto é, suas idas e vindas no currículo escolar, sobretudo no 

que tange à Língua Espanhola, desestruturam e afetam a inserção da língua como 

disciplina escolar de maneira plena.  

É desta forma que as várias narrativas presentes nessa história são 

construídas na e pela relação de “poder”, o que acaba por influenciar a escolha da 

língua estrangeira a ser ensinada nas instituições escolares. É valido ressaltar que, 

nesse sentido, é de extrema importância a atuação dos profissionais da área de 

educação, persistindo e esforçando-se em busca de uma educação que reverta para 

as necessidades de nossa comunidade de estudantes. O cidadão brasileiro valoriza 

o ensino da língua espanhola e, por mais que o inglês seja o primeiro idioma mais 

procurado, ainda podemos notar uma determinada demanda pela aprendizagem do 

espanhol como segundo idioma mais procurado.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa trouxe amplos e novos conhecimentos, contribuindo para a 

minha formação de profissional em língua espanhola e a de outros profissionais. 

Com uma leitura incessante pude aprender e assimilar de maneira objetiva o 

conteúdo desenvolvido acerca do tema proposto.  

  O capítulo sobre a Cultura Espanhola no Brasil: uma história de imigrantes 

trouxe esclarecimentos sobre a história dos imigrantes no Brasil, e podemos 

compreender de forma mais ampla a contribuição dos espanhóis para a cultura 

brasileira. Ao analisar os contextos de Brasil e Espanha no final da década de 1970 

e início dos anos 1980 foi possível perceber como os interesses estatais irão ao 

encontro dos interesses de uma comunidade de imigrantes espanhóis que ao 

mesmo tempo que em se via no limite do cotidiano carioca, se encontravam 

afastados da nova nação espanhola. Procurar entender os instrumentos de 

formação e manutenção do colonato espanhol através da Casa de España torna-se 

intrigante por permitir o reconhecimento de distintas percepções acerca do que é ser 

espanhol no interior da comunidade de imigrantes e seus descendentes, bem como 

para determinar sua relação com a Espanha. 

 O tema do espanhol no Rio de Janeiro ressalta um aspecto em comum a 

todos os estudos de correntes migratórias, particularmente sobre a migração 

espanhola. Tanto na literatura generalizada como especializada, os espanhóis 

tendem a ser vistos dentro de uma concepção limitada e muito estereotipada de 

imigrante. 

  Entretanto, é preciso atentar para um período de mais de um século de 

história, ao longo do qual esses cidadãos espanhóis, saídos de sua pátria a procura 

de uma qualidade de vida melhor na cidade do Rio de Janeiro, instituíram uma nova 

expressão identitária. A partir de referências culturais brasileiras e espanholas, vão 

sendo erguidos e partilhados os vínculos dessa comunidade que alcança o 

reconhecimento oficial na criação da instituição Casa de España. 

 Nesse contexto, observa-se o papel indispensável do Governo espanhol na 

concepção de uma produção de sentidos capaz de criar o sentimento do 
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pertencimento social dos estrangeiros e, concomitantemente, torná-los parte 

importante no processo de inclusão de uma política cultural externa para nosso país. 

Este significado histórico, partilhado por um grupo composto por imigrantes e 

agentes políticos espanhóis, assegurou a constituição de uma base ideológica que 

organizou a expressão político estatal.  

  Dessa forma, esta pesquisa pretendeu contribuir para o desenvolvimento 

dos estudos sobre as relações culturais internacionais ao investigar a constituição de 

políticas culturais e seu desempenho a partir de ações conjuntas entre agentes 

públicos e sociedade civil na divulgação da cultura e identidade espanhola em 

território brasileiro.  

  Outra questão relevante deste trabalho foi o processo da língua espanhola 

como disciplina presente de forma obrigatória ou não, no sistema educacional 

brasileiro que percorreu do início da disciplina no Brasil em 1919 até os dias de hoje. 

Ao analisar a evolução da presença do Espanhol como língua estrangeira no cenário 

educacional brasileiro, é possível percebermos seus diferentes aspectos no decorrer 

da história até a atualidade, chegando à conclusão de que a escolha do ensino do 

idioma estrangeiro sempre esteve atrelada a fatores culturais, políticos e 

econômicos. No entanto, consideramos que a oferta de uma Língua Estrangeira 

deveria ser fundamentada igualmente sem seu real aspecto comunicativo, isto 

porque, desta maneira, “[....] os diferentes elementos que a compõem estarão 

presentes, dando amplitude e sentido a essa aprendizagem, ao mesmo tempo, em 

que os estereótipos e os preconceitos deixarão de ter lugar [...]” (BRASIL, 2007, p. 

31). 

  É válido ressaltar que a necessidade do ensino do Espanhol no Brasil, 

reflete o pensamento de Morejón, quando afirma que 

 

es necessário que las masas estudantiles brasileñas, desde ya segunda 
enseñanza, comiencen a familiarizarse, paralelalamente al conocimiento 
que van adquiriendo de la cultura de su pátria, con la cultura española e 
hispano-americana. Al aprendizaje médio de la lengua española, de forma 
que em su futuro próximo todo brasileño culto posea o conozca com 
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perfección las dos lenguas ibéricas madres, ya tan extendidas y en franco 
desarrollo (MOREJON, 2000, p. 28).16 

  O ensino da Língua Espanhola como idioma estrangeiro no Brasil exerce um 

papel de uma amplitude que vai além daquele de propiciar o domínio da língua como 

veículo de comunicação nas operações comerciais. Como afirma Morejón (2000, p. 

28), “a identificação das culturas, assim como a aprendizagem concomitante dos 

dois idiomas tanto o português, como o espanhol, é necessárias para maior 

integração, união e fortalecimento das nações”.  

 Além disso, para o cidadão, de forma particular, o conhecimento de uma 

língua estrangeira auxilia a incentivar preceitos morais como a cooperação, respeito 

ao outro e a diversidade. Diante dessas reflexões, nos conscientizamos de que 

temos muito o que discutir e planejar em relação ao ensino de Língua Estrangeira, 

especialmente da Língua Espanhola, no ensino básico brasileiro. 

 Sobre o capítulo das leis aqui analisadas poderíamos concluir que seus 

objetivos se constituíam em compor as limitações deixadas pela legislação anterior, 

promovendo a equivalência dos cursos originários do ensino profissional. O 

estabelecimento da equivalência entre os certificados dos cursos oriundos da 

educação profissional e aqueles do curso colegial secundário permitiu a introdução, 

de forma progressiva, de disciplinas novas e de conteúdos não profissionais nos 

currículos dos cursos técnicos ofertados pela rede pública de educação. 

  Historicamente, é possível identificar nas leis supramencionadas alguns 

avanços e continuidade em relação à democratização da educação brasileira, 

particularmente no que se refere ao ensino superior, uma vez que os estudantes de 

camadas mais populares obtiveram o acesso às universidades, antes reservado 

somente aos filhos de classes mais privilegiadas socioeconomicamente da 

sociedade brasileira.  

  As dimensões analisadas nesta investigação podem estimular o ensino 

qualitativo do Espanhol no nosso país, mas não devem ser observadas de maneira 

 
16 É preciso que as massas estudantis brasileiras, desde sua formação fundamental, comecem a se 
familiarizar, paralelamente ao conhecimento que vão adquirindo da cultura da sua pátria, com a 
cultura espanhola e hispano-americana. Ao adquirir um nível médio de aprendizagem da língua 
espanhola, de forma que em breve, todo brasileiro culto possua ou conheça com perfeição as duas 

línguas ibéricas-mães, já tão difundidas e em pleno desenvolvimento (Tradução nossa). 
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isolada. Tem-se a necessidade da ação conjunta de todos os participantes do 

método de organização, divulgação e preservação do ensino básico brasileiro para 

assegurar o desenvolvimento das ações apontadas anteriormente. 

 Ademais, acredita-se que a simples exposição desses dados cumpra a sua 

sensatez social de modificar conceitos pré-concebidos, criando perspectivas de 

aprendizado de um idioma, enriquecendo a formação pessoal e profissional do 

cidadão, para que novos caminhos se abram aos educadores, pesquisadores e 

estudantes da Língua Espanhola.  

 Enfim, espera-se com este trabalho incentivar os professores a seguir na 

luta pela permanência da língua espanhola nas grades curriculares das escolas do 

Rio de Janeiro e de todo o Brasil, além de demonstrar que a língua espanhola por 

ser uma língua internacional, regional e de integração latino-americana, tem seu 

valor, ocupa um determinado status e exerce um papel social de extrema 

importância para o nosso país.  
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