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Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer algumas considerações iniciais sobre a 
pesquisa em desenvolvimento no NPGED, “História do ensino de espanhol no Brasil”, a qual 
pretende analisar o processo de institucionalização do ensino de espanhol no Brasil, de 1919 a 
1961. O período de recorte a ser estudado foi escolhido tendo em vista dois eventos 
importantes: o primeiro foi o concurso público que selecionou o primeiro professor 
catedrático de espanhol do Colégio Pedro II, Antenor Nascentes, e o segundo foi a aprovação 
da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Utilizei como fontes normas legais e manuais 
didáticos.  Para esta pesquisa utilizei alguns pressupostos teóricos da história cultural 
(GINZBURG, 1989; JULIA, 2001), da história das disciplinas escolares (CHERVEL, 1990) e 
da história do ensino das línguas no Brasil (OLIVEIRA, 2010). 
 
Palavras-chave: Ensino do espanhol. Disciplinas escolares. História da Educação. 
 
Resumen: Este trabajo tiene como objetivo hacer algunas consideraciones iniciales acerca de 
la investigación en desarrollo en el NPGED, "Historia de la enseñanza del español en Brasil", 
que pretende analizar el proceso de institucionalización de la enseñanza del español en Brasil, 
de 1919 a 1961. El período de recorte fue elegido teniendo en cuenta dos eventos importantes: 
el primero fue el concurso que seleccionó el primer profesor de español en el Colegio Pedro 
II, Antenor Nascentes, y el segundo fue la aprobación de la Ley 4024, de 20 diciembre de 
1961. Se utiliza como fuentes textos legales y libros didácticos. Para este estudio utilicé 
algunos presupuestos teóricos de la historia cultural (Ginzburg, 1989; JULIA, 2001), de la 
historia de las disciplinas escolares (Chervel, 1990) y la historia de la enseñanza de lenguas en 
Brasil (Oliveira, 2010). 
 
Palabras-clave: Enseñanza del español. Disciplinas escolares. Historia de la Educación. 

 

Introdução 

 

Meu interesse pela História da Educação começou em 2009 quando comecei a 

frequentar o GPHELB – Grupo de Pesquisa História do Ensino das Línguas no Brasil – que 
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tem como líder o Prof. Dr. Luiz Eduardo Meneses de Oliveira. Frequentei por vários meses 

até que o Prof. Luiz Eduardo, observando minha participação, oficializou a minha entrada 

para o grupo. 

O GPHELB foi criado em 2006, vinculado ao Departamento de Letras da 

Universidade Federal de Sergipe e congrega estudantes e pesquisadores das áreas de História 

da Educação e dos Estudos Linguísticos e Literários. O Grupo tem como objetivo geral 

investigar a institucionalização do ensino das línguas e de suas respectivas literaturas no 

Brasil, bem como sua configuração como disciplina escolar e acadêmica, no intuito de 

delinear suas representações e finalidades pedagógicas, políticas e culturais no sistema 

educacional do país. As linhas de pesquisas à época de minha inclusão no grupo eram as 

seguintes: 1) A constituição das línguas como disciplinas escolares e acadêmicas e 2) História 

literária e ensino de literatura: para uma história dos cânones escolares no Brasil1. 

Propus-me a pesquisar dentro da linha de pesquisa “A constituição das línguas como 

disciplinas escolares e acadêmicas”, visando trabalhar especificamente com o ensino da 

língua espanhola no Brasil. No GPHELB, já havia pesquisas sobre a história das línguas no 

Brasil, mais especificamente sobre a língua portuguesa, a língua latina e a língua inglesa. 

Havia esta lacuna a ser preenchida, uma pesquisa sobre a língua espanhola. Porém, somente 

em 2010, ao fazer a “disciplina isolada” A História do Ensino das Línguas no Brasil, ofertado 

pelo Núcleo de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe, ministrado 

pelo prof. Luiz Eduardo, pude chegar ao objeto de pesquisa que atualmente estou envolvido 

no Mestrado em Educação: A história do ensino de espanhol no Brasil: 1919 a 1961. Esta 

pesquisa visa compreender as finalidades políticas, pedagógicas e culturais na 

institucionalização da língua espanhola no Brasil, no período de 1919, quando foi aberto o 

primeiro concurso no Brasil para a cadeira de língua espanhola, até 1961 com o advento da lei 

4.024, de 20 de dezembro de 1961, a primeira LDB – Lei de Diretrizes e Bases. A partir dessa 

norma legal a língua estrangeira moderna a ser ensinada no ensino médio, nova nomenclatura 

para o ensino secundário, seria escolhida pelos estabelecimentos de ensino. 

Desde a publicação no Brasil da obra do linguísta André Chervel, História das 

disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa, em 1990, que o estudo sobre a 

escola tomou novos rumos e novas perspectivas. Os esforços dos pesquisadores foram 

direcionados para a identificação das finalidades reais da escola, seu funcionamento interno e 

                                                           
1 Cadastro do GPHELB no CNPQ http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0070802CJT5EMV 
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a relação dos alunos com os textos oficiais para alcançar competências propostas por esses 

textos normativos. 

Na busca da identificação, classificação e organização das finalidades do ensino 

escolar, tarefa da história das disciplinas escolares, o historiador da educação deve buscar nos 

documentos das épocas estudadas o que de fato a escola produziu: relatórios de inspeção, 

projetos de reformas, artigos ou manuais de didática, prefácios de manuais, polêmicas 

diversas, relatório de presidentes de bancas, debates parlamentares, etc. (CHERVEL, 1990). 

A escola está imbricada pela cultura social, produzindo um tipo original de cultura 

(CHERVEL, 1990; JULIA, 2001) que pode ser pensada como uma instituição de construção 

de saberes absorvidos pela sociedade que a seu turno também influencia nesta construção de 

uma forma dialógica. 

O conceito de cultura escolar mais apropriado pelos pesquisadores é o de Dominique 

Julia: 

Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de 
normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um 
conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 
incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 
sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p. 10). 

 

Segundo Vidal e Schwartz (2010, p. 20) “[...] o conceito de cultura escolar vislumbra, 

nas teorizações de diferentes autores, a possibilidade de se compreender o que ocorre na 

escola na efetivação das práticas cotidianas de ensino”. 

As novas pesquisas dentro do campo da história das disciplinas escolares vieram como 

forma de se opor a ideia de que a escola era um simples espaço de reprodução dos valores 

dominantes, como era afirmado na obra de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, A 

reprodução (1970). 

Busquei neste trabalho fazer uma análise sobre o andamento da pesquisa, 

demonstrando o que já encontrei de informação e quais os questionamentos que ainda 

necessitam serem respondidos para que se possa concluir as finalidades políticas, pedagógicas 

e culturais da institucionalização do ensino de espanhol no Brasil.  

 

A institucionalização da língua espanhola no Brasil 
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A institucionalização das línguas vivas no Brasil, no século XIX, segundo Oliveira 

(2010, p.160), surge da necessidade de preparação do alunado para ingressarem em cursos 

superiores nos quais, em alguns casos, atuavam professores estrangeiros que usavam 

compêndios escritos em língua francesa ou inglesa.  

Outra finalidade para o ensino de línguas estrangeiras, no caso do inglês, seria “[...] 

uma finalidade utilitária, a qual se fazia valer num momento em que o país tinha acabado de 

abrir seus portos ao comércio estrangeiro, principalmente o inglês, que impedido pelo 

bloqueio continental imposto por Napoleão, precisava de outros mercados para sua própria 

sobrevivência [...]” (OLIVEIRA, 2010, p. 161). 

Se o Inglês, foi estudado no Brasil como preparação de alunos para ingressarem no 

ensino superior e para dar suporte ao comércio estrangeiro no século XIX, qual teria sido a 

finalidade se institucionalizar o ensino do espanhol no inicio do século XX? 

No inicio do século XX, a educação foi marcada por grandes transformações.  A 

educação tinha uma importância muito grande para os interesses das oligarquias que estavam 

no poder desde a proclamação da República, que promoveram uma imigração em massa, 

desde final do século XIX, para o trabalho no campo.  A escolarização dos imigrantes deveria 

servir para a adaptação ao trabalho requerido pelas elites.  

Outros movimentos politico-ideológicos surgiram no século XX preocupados com a 

escolarização no Brasil. Cada um com seu ponto de vista, muitos pensamentos antagônicos 

disputavam seu espaço dentro de um projeto político de (re)construção da nação brasileira.  A 

igreja, os governantes e a elite reconheceram na escola um meio de moldar o povo de acordo 

seus objetivos: formar fiéis, cidadãos ideais, etc. Segundo Chervel (1990) o estudo da história 

das disciplinas escolares possibilita a identificação, a classificação e a organização das 

finalidades do ensino dentro das sociedades. 

Este trabalho não é exaustivo, pois sabemos que ao utilizarmos a legislação como 

fonte para nosso estudo não abrangeremos toda a realidade da prática educativa para a língua 

espanhola.  Como ressalta Oliveira (2010, p. 15) com muita propriedade: 

 

[...] o uso da legislação como fonte de uma pesquisa histórica sobre o ensino 
de línguas só deve servir de objeto para o estudo do que o seu discurso faz 
propagar, interpretar ou suprimir sobre a matéria, e não como fonte 
privilegiada de “práticas escolares”, o que seria ingênuo. 
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Colégio Pedro II 

O Colégio Pedro II, criado em 1837, era uma instituição modelo, sendo seguida por 

outras em todo país, tanto em relação ao currículo como também livros adotados e programas 

de ensino.  Isso porque, desde a reforma instituída em 1915, através do Decreto 11.530, os 

certificados de conclusão de estudos de outros estabelecimentos só teriam efeitos legais, 

inclusive para que os alunos pudessem ingressar no ensino superior, se os respectivos 

estabelecimentos fossem equiparados ao Colégio Pedro II e inspecionados pelo Conselho 

Superior de Ensino. O ministro Carlos Maximiliano assinou o Decreto 11.530, em 18 de 

março, com o intuito de reformular o ensino, “elaborando um novo regime interno para o 

Colégio Pedro II e regulamentado o exame vestibular” (OLIVEIRA, 1999, p. 66-67). 

O Colégio Pedro II, “concebido para ser o centro difusor das idéias educacionais pelo 

país, relativas ao ensino secundário, exerceu este papel desde sua criação até meados do 

século XX” (VECHIA, 2003, p. 27). 

O ensino de espanhol: início 

O interesse dos brasileiros pela cultura hispano-americana data do último quartel do 

século XIX. Em 1877, foi traduzida por Lúcio de Mendonça a obra Marmórea, de Carlos 

Guido y Spano (WOGAN, 1948). A partir do final do século XIX cresce paulatinamente o 

interesse por escritores hispano-americanos e várias obras são traduzidas no século XX. 

Autores brasileiros como Silvio Romero, Silvio Julio, João Ribeiro, Manuel Bandeira entre 

outros escrevem obras de crítica literária e história literária hispano-americana. Segundo 

Wogan (1948, p. 9) Silvio Julio de Albuquerque e Lima (1895-1984) “é, em qualquer sentido, 

o único verdadeiro hispanista que o Brasil produziu”, tendo contribuído grandemente para a 

divulgação da literatura hispano-americana no Brasil. 

Porém, a institucionalização do espanhol no Brasil inicia-se somente em 1919.  

Uma questão que se nos apresenta na pesquisa é por que o Brasil não teve interesse em 

incluir a língua espanhola como matéria de ensino antes de 1919, uma vez que estava cercado 

de países falantes desse idioma, enquanto que a língua inglesa e a francesa entraram no ensino 

público no início do século XIX? Segundo Oliveira (2010, p. 118) em 1809 “[...] foi criada a 

primeira Cadeira Pública de Francês, juntamente com a de Inglês”. 

Desde a segunda metade do século XIX, o Brasil começa a mudar o foco de sua 

atenção mirando para os Estados Unidos da América. Muitos intelectuais, principalmente os 

liberais, começam a perceber a cultura e a Pedagogia norte-americana como um processo de 
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renovação e progresso. Esse processo de redirecionamento das atenções dos brasileiros para a 

cultura norte-americana se deve muito pela ação dos protestantes missionários que vieram 

para o Brasil. Os protestantes, principalmente os Presbiterianos trouxeram para o Brasil “a 

nova visão de mundo trazida pelas missões protestantes norte-americanas [que] estava 

impregnada pelos ideais liberais” (CHAMON, 2008, p. 51). 

Essa mudança que o Brasil apresenta de paradigma de cultura, saindo da Europa, 

França principalmente, para vislumbrar na América novas possibilidades por conta da 

influência norte-americana, fez com que o Brasil também iniciasse uma aproximação das 

políticas culturais dos países hispano-americanos no final do século XIX e inicio do XX. No 

entanto, houve reações contrárias ao que foi chamado de “americanismo”, principalmente na 

aproximação do Brasil com os Estado Unidos. Eduardo Prado (1860-1901), bacharel em 

direito, escritor e publicista, escreveu em 1893 o livro A Illusão Americana, com fortes 

críticas “contra a insanidade da absoluta confraternização que se pretende impôr entre o Brazil 

e a grande republica anglo-saxonia, de que nos achamos separados, não só pela indole e pela 

lingua como pela historia e pelas tradicções do nosso povo” (PRADO, 1917, p. 1). 

Prado cria que a fraternidade era uma mentira e em uma obra de 264 páginas expõe os 

motivos pelos quais a confraternização americana é uma farsa. Segundo o autor, o Brasil não 

podia argumentar que somente porque estando situados no mesmo continente os países 

americanos têm que ser fraternos e cita, para corroborar com isso, todas as desavenças e 

guerras entre os países das Américas e ressalta “eis ahi a fraternidade Americana. [...] nem o 

Brazil physico, nem o Brazil moral, formam um systema com aquellas nações”.  (PRADO, 

1917, p. 5). 

Por fim, em 1919, a inclusão do ensino de espanhol no sistema educativo brasileiro 

tem inicio com a abertura de concurso para a cadeira de espanhol no Colégio de Pedro II, em 

decorrência do aumento de subvenção para a criação da cadeira, aprovado pela Lei 3.674, de 

7 de janeiro de 1919. A cadeira de espanhol foi criada em reciprocidade ao ato do governo do 

Uruguai que criou uma cadeira de português (NASCENTES, 1943, p. 9). Em março do 

mesmo ano, o Colégio Pedro II abriu concurso para uma cadeira de espanhol, e em 5 de abril 

aprovou o programa de ensino. O primeiro professor a assumir foi Antenor Nascentes (1886-

1972).  Em 1920, Nascentes publicou o livro Gramática da Língua Espanhola, pela 

Companhia Editora Nacional: primeira gramática de espanhol publicada no Brasil. 

No processo de configuração da língua espanhola como disciplina escolar, foi 

aprovado em 5 de abril de 1919 o programa de ensino da cadeira de espanhol. Os estudos da 
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gramática foram privilegiados, pois, baseados estavam na tradição da gramatização latina. As 

línguas estrangeiras em geral eram ensinadas no Brasil pelo método da gramática-tradução. 

A década de 1920 foi marcada por grandes mudanças políticas e educacionais no país. 

Vários estudos pedagógicos começam a aparecer no cenário nacional. Segundo Lourenço 

Filho (1940, p. 34), havia uma tendência na redireção social da educação em São Paulo, na 

direção da nacionalização e democratização do ensino, mas que por falta de apoio o 

pensamento pedagógico não dá certo, voltando os autores a atenção aos temas de viés técnico. 

Surge, então, a reforma conhecida como “Lei Rocha Vaz”. Esta nova reforma, 

mediante o Decreto 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, dispõe em seis anos o ensino 

secundário. O espanhol e o italiano aparecem como matérias facultativas.  Segundo o Decreto 

a cadeira de espanhol poderia ser extinta e o professor transferido para uma segunda cadeira 

de português, o que de fato aconteceu, assumindo, então, o professor Antenor Nascentes, esta 

segunda cadeira.  Dessa forma, o ensino de espanhol não durou muito tempo nesta primeira 

fase. 

Há nessa etapa da institucionalização do ensino de espanhol uma grande possibilidade 

para a pesquisa sobre a história do espanhol como disciplina escolar. Qual a finalidade do 

ensino de espanhol no início do século XX? Segundo Chervel (1990, p. 187) “o problema das 

finalidades da escola é certamente um dos mais complexos e dos mais sutis com os quais se 

vê confrontada a história do ensino”. 

A sociedade brasileira das décadas de 1910 e 1920 necessitava entregar à instituição 

escolar o ensino de espanhol?   

Seguramente existia um ensino não institucionalizado de espanhol desde pelo menos o 

século XIX. Na sua análise de anúncios de oferta de emprego para mestres e anúncios de 

mestres oferecendo-se para trabalhar, do Jornal do Comercio, publicado em janeiro de 1849, 

Vasconcelos (2004, p. 49) observou: “Outros 2 anúncios são colocados por sujeitos que 

desejam uma colocação em colégios para ensinar matemática, língua francesa, língua 

portuguesa, espanhol e costura, oferecendo seus préstimos” (grifo meu).  

Da mesma forma outro anúncio coletado por Vasconcelos (2004, p. 51), confirma o 

ensino da língua espanhola no século XIX, desta vez através de aulas particulares: 

J. A. GARCIA XIMENES lecciona calligraphia pelo systema anti-singular, 
inglez pelo systema Robertson, hespanhol, portuguêz, arithmética e 
geographia, tanto por casas particulares como na sua, rua de S. Pedro n. 124 
(Jornal do Comércio, 28/01/1849, p. 4) (grifo meu). 
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O historiador da educação deve buscar o que a sociedade produziu na época sobre o 

ensino de espanhol (relatórios de inspeção, manuais pedagógicos, projetos de reforma, 

artigos, etc.) para descobrir suas finalidades educativas (CHERVEL, 1990). Neste sentido, a 

pesquisa que se encontra no início tem um longo caminho a percorrer em busca de fontes e 

indícios (GINZBURG, 1989) que nos possibilitem a interpretação e aproximação com a 

história da institucionalização do ensino do espanhol no Brasil. 

Há que se confrontar essa realidade brasileira com os objetivos do governo na 

instituição de línguas estrangeiras no Brasil para compreender porque o espanhol não entrou 

nos currículos dos cursos e quais a finalidades reais do seu ingresso em 1919. Quais as 

apropriações foram feitas pelos agentes educacionais do ensino-aprendizagem da língua 

espanhola?  

 

A República Nova e o ensino de espanhol 

Na década de 1920, os intelectuais insatisfeitos com as práticas dos governantes, a 

maioria formada nos preceitos do Império e com fortes expressões vindas das oligarquias, 

consideravam a possibilidade de construção de uma Nação Brasileira e na formação de uma 

nacionalidade autêntica.  O Brasil estava em um período de intensas discussões políticas e a 

educação era um ponto central nesses debates. São Paulo começava a aparecer com destaque 

na educação: “No início do século XX, governos e responsáveis pela educação em vários 

estados brasileiros viam o sistema de ensino público implantado em São Paulo como uma 

referência, um sistema modelar a ser adotado, com ou sem reparos, nas mais diferentes 

regiões do país” (SOUZA, 2008, p. 69). 

Vários estados promovem reformas nos seus sistemas de ensino, tendo à frente os 

pioneiros da educação nova. 

Após o Golpe Militar de 1930, cria-se um novo clima de nacionalização e o chefe de 

estado seria a representação máxima do povo: 

O novo Estado se caracterizaria por um clima de ordem garantido pela 
existência de um chefe que se sente em comunhão de espírito como o povo 
de que se fez guia e condutor. Somente o chefe pode tomar decisões porque 
ele encarna, na excepcionalidade de sua natureza, a vontade e os anseios das 
massas. É essa potencialidade intransferível que assegura o carácter popular 
do novo Estado, uma perfeita simbiose entre as duas entidades do regime: o 
povo e o chefe. (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 83) 
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Dentro do processo político instaurado pelo Estado Novo, a educação tinha um papel 

fundamental na construção da identidade nacional, modelando os jovens para essa nova 

conformação política e ideológica. 

O Ministério da Educação e Saúde Pública, criado em 1930, reorganiza o ensino 

secundário. Segundo Lourenço Filho (1940, p. 40) “de 1930 a 1934, teve o Ministério 

organização demasiado singela para os problemas a que deveria dar solução, já em relação às 

questões do ensino, que deveria disciplinar, em todo o país, já em relação aos serviços da 

cultura”.  Essa situação mudaria com a entrada de Gustavo Capanema à frente do Ministério. 

Capanema toma várias providências, desde a sua entrada em 1934, no sentido de 

empreender uma reforma mais ampla na educação e cultura. Solicita elaboração de um projeto 

de lei de proteção às artes no Brasil a Mário de Andrade, em 1934; convida vários intelectuais 

para assumirem postos de destaque; tenta convidar Fernando de Azevedo para o cargo de 

diretor nacional de educação, mas o convite tem reação contrária de Alceu Amoroso; 

promove a vinda de Le Corbusier2 ao Brasil em 1937; reforma o ensino para as mulheres 

adequado ao seu papel na família; promove a organização da juventude. Durante o seu 

Ministério muitas outras ações foram tomadas para a reformulação da educação e cultura no 

Brasil, dentro de seu projeto de educação (SCHWARTZMAN, BOMENY, COSTA, 2000). 

Capanema preocupa-se com a cultura nacional e a integração com os países 

americanos. Nesse sentido toma providências para estreitar as relações culturais entre o Brasil 

e os países hispano-americanos. Em março de 1936, aprova os programas do curso 

complementar.  Dentre as modificações está o programa da disciplina “Literatura”. As 

literaturas espanhola e hispano-americana entravam como parte do conteúdo desta disciplina. 

Esta é a primeira vez que a disciplina Literatura teve “objetivos, metodologia e conteúdos 

bem definidos e sistematizados” (OLIVEIRA, 1999, p.76). O programa previa a organização 

de bibliotecas nas escolas para os cursos de Literatura.  A indicação era que os livros fossem 

lidos no original, indicando como material para a biblioteca para o item “I - Literatura e os 

generos literarios” em relação ao espanhol: “Theatro hespanhol” e “D. Quixote, de 

Cervantes”. 

Em 1942, o ministro Capanema instituiu a “Lei orgânica do ensino secundário”, 

mediante Decreto-lei 4.244, de 9 de abril. Este decreto reformou o ensino secundário, que 

                                                           
2 Edouard Jeanneret-Gris, conhecido como Le Corbosier, importante arquiteto Francês que Capanema contratou para elaborar um plano 
urbanístico da Cidade Universitária. Apesar dos esforços empreendidos por Capanema a construção da Cidade Universitária não chegou a se 
iniciar. 
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passou a ter como objetivos “formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino 

primário, a personalidade integral dos adolescentes”, “acentuar a elevar, na formação 

espiritual dos adolescentes, a consciência patriótica e a consciência humanística” e “dar 

preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados de formação 

especial”. 

Com essa reforma, o ensino secundário ficou divido em dois ciclos.  O primeiro 

compreendia 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, no seu artigo 14, 

estabelecia que o curso clássico tivesse o ensino do espanhol na primeira e segunda série, e no 

artigo 15, que o curso científico teria o ensino do espanhol na primeira série. 

Em de fevereiro de 1943, saía o programa de espanhol para os cursos clássico e 

científico, através da Portaria 127, do Ministro de Estado da Educação e Saúde.  Por esta 

norma legal, seriam ensinadas a língua espanhola e as literaturas espanhola e hispano-

americanas.  O programa estava dividido em quatro partes: “I. Leitura”, “II. Gramática”, “III. 

História literária” e “IV. Outros exercícios”. 

A inclusão do espanhol, em 1942, nos currículos escolares, se deve a um plano de ação 

do Ministro Capanema iniciado no ano anterior com a intenção de aproximação do Brasil com 

os países americanos.  

Em 1941, Capanema mantém contato com Gilberto Freire para que este fizesse um 

estudo sobre as condições intelectuais nos países americanos com a intenção de um maior 

intercambio cultural e científico. Capanema apresenta o projeto ao Presidente Getúlio Vargas 

e após a sua aprovação inicia-se o trabalho de Gilberto Freire, em janeiro de 1942, com 

viagens para estudos e contatos na Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000). 

A posição assumida pela Brasil é de integração americana. Havia o emprego de 

esforços do governo para ter um intercambio cultural e científico mais profícuo com os países 

vizinhos e o conhecimento da língua estrangeira seria um grande passo nesse sentido, aliado 

aos acordos que poderiam surgir desse estreitamento das relações internacionais. 

A Portaria nº 556, de 13 de novembro de 1945, do Ministro de Estado da Educação e 

Saúde, Raul Leitão da Cunha, que precedeu Gustavo de Capanema, aprovou instruções 

metodológicas para o ensino de espanhol para o curso secundário.  Esta portaria instituiu o 

método direto, não permitindo aos alunos após o primeiro trimestre de aula se expressar em 

língua portuguesa.  O programa ressalta a importância da leitura para o aprendizado da cultura 
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hispana como uma fonte de conteúdos importantes, para que o aluno possa ter acesso a 

assuntos que o conduza a uma elevação de espírito e a uma crescente consciência 

humanística.  Os objetivos do estudo do espanhol, conforme a portaria, eram os seguintes: a) 

proporcionar ao estudante a aquisição efetiva da língua espanhola, de maneira que ele possa 

ler e exprimir-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 à 

formação do seu espírito e do seu caráter, bem como base à sua educação literária, se quiser 

fazê-la por si, auto-didaticamente; 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. 

A referida portaria insere nos objetivos a compreensão de “sentimentos pan-

americanos”. Esta mesma linha de pensamento percebemos na “Advertência Preliminar” do 

livro Español Básico, do autor José Ramón Calleja Álvarez: “Nuestra iniciativa no tiene otro 

objeto sino cooperar a la realización del noble propósito del Gobierno del Brasil, tendente a 

intensificar la aproximación de los pueblos iberoamericanos dentro del espíritu del 

panamericanismo”(ÁLVAREZ, 1946, p.11, grifos meus).  Este também era o discurso de 

Aristóteles de Paula Barros, autor do livro Español: gramática y antologia, ao afirmar no 

“Prefácio” da obra que estaria ajudando com 

[...] os grandes e salutares objetivos de nosso govêrno ao estabelecer, pelo 
ensino da língua espanhola, maior e mais fácil intercâmbio intelectual e 
social com os irmãos da América, a fim de fortalecer a cultura brasileira e, 
sobretudo, preservar, por êsse meio, no presente e muito mais no futuro, a 
tão almejada paz entre os homens deste continente (BARROS, 1949, p. 4, 
grifos meus). 
 

Esta nova fase da inserção da língua espanhola nos currículos brasileiros teve muito 

mais força e gerou um número maior de documentos (manuais pedagógicos, legislação, 

cartas, programas de ensino, entre outros) que possibilitam ao pesquisador da história das 

disciplinas escolares uma maior compreensão das finalidades, do contexto em que foram 

conformadas as configurações históricas para o ressurgir da disciplina Língua Espanhola. 

Temos nessa fase um corpus maior para exploração, análise e interpretação dos diferentes 

estágios passados na configuração do espanhol como disciplina escolar. Há que se perguntar 

como se deu a apropriação dos conteúdos que foram inseridos nas escolas pelos agentes 

escolares. Como se deu a transformação dentro da escola do conteúdo proposto? Qual a 

construção e desenvolvimento dos exercícios escolares e a construção cultural progressiva 

dentro da escola e como esta dialoga com a sociedade? 
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Considerações Finais 

De acordo com o que foi analisado neste trabalho, o ensino de espanhol no Brasil, ao 

longo dos anos, teve diferentes finalidades políticas, pedagógicas e culturais, de acordo com a 

época em que foi incluído nos sistemas de ensino. 

Pode-se verificar as finalidades do ponto de vista dos textos oficiais, extraindo as 

práticas e “finalidades de objetivos”, como diz Chervel (1990), como também há 

possibilidade de comparar os textos legais com outras fontes, como compêndios, planos de 

ensino, para investigar o processo de institucionalização da língua espanhola no Brasil. 

O estudo da legislação é de suma importância para compreendermos o discurso 

político e cultural da sociedade em cada época específica, como este discurso se reflete nos 

textos legais e imprime neles toda uma concepção pedagógica preponderante que sobressaiu 

diante de outras que foram suprimidas. 

Desse modo, a análise do material que tive acesso possibilitou verificar que a língua 

espanhola passou por diferentes etapas com finalidades específicas de cada época, com 

conteúdos importantes na formação do cidadão brasileiro em momento histórico específico. 

Houve uma valoração crescente do ensino da língua espanhola, através de ações do governo 

no período da República Nova. 

Há, nesse sentido, muito a ser feito e pesquisado para que se possa ter um panorama 

do espanhol como disciplina escolar e compreender com mais segurança as finalidades 

políticas, pedagógicas e culturais de sua implantação nos currículos brasileiros, 

principalmente no seu início em 1919. 

Pensar em disciplinas escolares é pensar em complexidade e processos de formatação. 

Devemos ter em conta que a constituição de uma disciplina escolar se dá através de processos 

abertos que recebem influências e contribuições de outras disciplinas e atividades externas, 

interferindo em seus conteúdos, exercícios, compartilhamentos de saberes que circulam e são 

apropriados. Estes saberes se transformam em programas e manuais didáticos que se 

constituem em documentos importantes de fundação de uma disciplina. Desta forma, os 

manuais e os programas de ensino são fundamentais para a compreensão da disciplina escolar. 

Neste sentido pensamos que, pese o fato da língua espanhola ter permanecido pouco tempo 

nos currículos do Colégio Pedro II (de 1919 a 1925), este inicio se torna o marco fundador da 

disciplina escolar que consta com um programa de ensino, uma gramática da língua e 

exercícios propostos. 
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