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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de investigar o processo de institucionalização do ensino do 

espanhol no Brasil, a fim de identificar as finalidades impostas pela sociedade às instituições 

de educação formal. Para tanto foram avaliados os conteúdos de ensino, concursos, 

compêndios publicados e indicações metodológicas, no período de 1870 a 1961. O recorte foi 

escolhido tendo em vista duas peças legislativas importantes: inicialmente, o Decreto nº 

4.468, de 1º de fevereiro de 1870, que alterou os regulamentos do Colégio Pedro II, inserindo 

pela primeira vez nos currículos brasileiros de educação formal conteúdos das literaturas 

espanhola e hispano-americanas. Para término, a Lei nº 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 seria escolhida pelos estabelecimentos de ensino. 

Para desenvolver o presente trabalho foram utilizadas diversas fontes documentais: a 

legislação educacional, textos de jornais, programas de ensino, compêndios, relatórios de 

governantes, pontos de concursos, teses apresentadas em concursos, entre 1870 e 1961. A 

investigação fez uma aproximação das finalidades da implantação institucional do ensino do 

espanhol (língua e literaturas) no Brasil, nos diversos níveis de ensino formal e suas 

implicações políticas, pedagógicas e culturais. 

 

Palavras-chave: Ensino de espanhol. Disciplinas escolares. Instrução pública. História da 

educação. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the process of institutionalization of Spanish teaching in Brazil, 

seeking to identify the goals imposed by society to formal education institutions. In order to 

do it so, Spanish teaching content, contests, published textbooks and methodological 

guidelines within 1870-1961 will be analyzed. The period was chosen considering two 

important pieces of legislation: first, Decree Number 4,468, of February 1, 1870, which 

changed the regulations of Colégio Pedro II, introducing formal content of Spanish and 

Hispanic-American literature for the first time in Brazilian education curricula. Second: Law 

Number 4,024, of December 20, 1961, the first LDB – Law of Guidelines and Bases, was also 

studied. From that legal support, the modern foreign language to be taught in high school 

would be chosen by schools. In order to develop the present study, some documental sources 

were used, such as:  educational legislation, newspaper texts, curricula, textbooks, rulers’ 

reports, points of teachers’ selection exams, thesis submitted in selections between 1870 and 

1961. The investigation did an approximation of the purposes of the institutional 

implementation of Spanish teaching (language and literature) in Brazil, including all levels of 

formal education and their political, educational and cultural implications. 

 

 

Keywords: Spanish teaching. School subjects. Public education. History of education. 

  



 

 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo tiene el objetivo de investigar el proceso de institucionalización de la enseñanza 

de español en Brasil, buscando identificar las finalidades impuestas por la sociedad a las 

instituciones de educación formal. Para ello fueran evaluados los contenidos de la enseñanza, 

oposiciones, libros de texto publicados e indicaciones metodológicas, en el período de 1870 y 

1961. El recorte se eligió teniendo en cuenta dos piezas legislativas importantes: en primer 

lugar, el Decreto nº 4.468, de 1º de febrero de 1870, que modificó los reglamentos del Colegio 

Pedro II, insertando por primera vez en los planes de estudio brasileños de educación formal 

contenidos de las literaturas española e hispano-americanas. Para finalizar, la Ley nº 4.024, de 

20 de diciembre de 1961, la primera LDB – Ley de Directrices y Bases. Desde esa norma 

legal, la lengua extranjera moderna, que debería ser enseñada en las escuelas de enseñanza 

media sería elegida por los establecimientos de enseñanza. Para desarrollar el presente trabajo 

han sido utilizadas diversas fuentes documentales: la legislación educacional, textos de 

periódicos, programas de enseñanza, libros de texto, informes de gobernantes, temario de 

oposiciones, tesis presentadas en oposiciones, entre 1870 y 1961. La investigación ha hecho 

una aproximación a las finalidades de implantación institucional de la enseñanza de español 

(lengua y literaturas) en Brasil, en los diversos niveles de enseñanza formal y sus 

implicaciones políticas, educativas y culturales. 

 

Palabras-chave: Enseñanza de español. Disciplinas escolares. Instrucción pública. Historia 

de la educación. 
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INTRODUÇÃO 

Meu interesse pela História da Educação começou em 2009, quando passei a 

frequentar o GPHELB – Grupo de Pesquisa História do Ensino das Línguas no Brasil – 

(CNPq/UFS), que tinha como líder o Prof. Dr. Luiz Eduardo Oliveira. Compareci às várias 

reuniões por alguns meses até que o líder do grupo, observando minha participação, 

oficializou meu ingresso naquela atividade de pesquisa. Tendo em vista minha formação em 

Licenciatura Plena com Habilitação em Língua Espanhola, efetuei diversas leituras para poder 

me situar dentro do grupo e ter um objeto de pesquisa que estivesse estreitado com o projeto 

de pesquisa do GPHELB. 

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

Universidade Federal de Sergipe e congregava estudantes e pesquisadores das áreas de 

História da Educação e dos Estudos Linguísticos e Literários. O Grupo tinha 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 Brasil. 

Desse modo, propus-me a pesquisar dentro da linha de pesquisa “A constituição das 

línguas como disciplinas escolares e acadêmicas”, com vistas a trabalhar especificamente com 

o ensino da língua espanhola no Brasil. Contudo, somente em 2010, ao cursar a disciplina 

isolada “História do Ensino das Línguas no Brasil”, ministrada pelo Prof. Dr. Luiz Eduardo 

Oliveira, ofertada pelo Núcleo de Pós-Graduação em Letras, da Universidade Federal de 

Sergipe, pude chegar ao objeto de pesquisa que passaria a estudar: História do ensino de 

espanhol no Brasil. No Grupo, já existiam pesquisas que abarcavam a história das línguas no 

Brasil, mormente a língua portuguesa, a língua latina e a língua inglesa. Assim, ao optar por 

esse objeto de pesquisa, não apenas seria um trabalho dentro da minha área de formação, mas, 

e sobretudo, relevante para os estudos da história das disciplinas e consequentemente para a 

história da educação. No entanto, faltava, ainda, o recorte para a pesquisa. 
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Em busca de literatura sobre o assunto, deparei-me com o livro La enseñanza del 

español en el sistema educativo brasileño, de Álvaro Martínez-Cachero Laseca, edição 

bilíngue, publicada em 2008 pela Embaixada da Espanha no Brasil. O autor se propôs a 

analisar o sistema educativo brasileiro, sua estrutura e problemática; o desenvolvimento 

histórico do ensino de idiomas no Brasil; a lei 11.161 de 2005, conhecida como “Lei do 

Espanhol”; a dificuldade de implantação do espanhol no Brasil e sua situação em 2008. 

Com a leitura dessa obra, cheguei à informação que me permitiu fazer o recorte inicial 

para o meu projeto de mestrado que foi submetido à seleção do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFS: o espanhol entrou no currículo da educação secundária somente em 

1919, quando o Colégio Pedro II introduziu seu ensino como disciplina optativa. Para o 

recorte final, decidi por fixar em 1961, haja vista que a Lei 4.024, de 20 de dezembro desse 

ano, a primeira LDB – Lei de Diretrizes e Bases, normatizou que a língua estrangeira 

moderna a ser ensinada no ensino médio seria escolhida pelos estabelecimentos escolares, 

deixando de ser fixada na legislação qual língua ensinar. Esse recorte inicial seria alterado 

durante a pesquisa como informo mais adiante. 

Em 2012, quando ingressei no mestrado, o Prof. Dr. Luiz Eduardo Oliveira, após 

retornar de seu pós-doutoramento em Portugal, encerrou o GPHELB e criou um novo Grupo, 

o NEC – Núcleo de Estudos de Cultura da Universidade Federal de Sergipe, com uma 

proposta bem mais abrangente de pesquisas. Esse novo Núcleo foi criado com o intuito de 

congregar pesquisadores das grandes áreas de Ciências Humanas, de Ciências Sociais e 

Aplicadas e de Letras, Linguística e Artes, a fim de que, numa relação recíproca e não 

hierárquica de trocas e empréstimos, fossem rompidas as limitações disciplinares que 

dificultam perspectivas renovadoras de reflexão sobre a cultura moderna e contemporânea, 

com ênfase no estudo de seus aspectos organizacionais e representacionais. Tendo em vista 

essa nova configuração, prossegui minha pesquisa dentro da linha de pesquisa “História do 

ensino das línguas”, do NEC
1
. 

                                                           
1
 É importante registrar que o NEC – Núcleo de  Estudos de Cultura da Universidade Federal de Sergipe – é um 

pólo de pesquisa do CLEPUL (Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias) da Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa.   
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A história recente do espanhol no ensino formal
2
 brasileiro trouxe de volta à cena essa 

língua com a publicação da lei 11.161, de 5 de agosto de 2005, que tornou o ensino de 

espanhol de oferta obrigatória nas escolas do Ensino Médio e optativa para o Ensino 

Fundamental.  

Desse modo, efetuei um levantamento bibliográfico sobre o ensino de espanhol no 

Brasil e percebi que vários trabalhos acadêmicos foram escritos, principalmente após a 

promulgação da Lei 11.161, de 05 de agosto de 2005, sobre diferentes pontos de vista e 

metodologias. Muitos desses textos traziam uma retrospectiva histórica com vistas a 

contextualizar o ensino da língua espanhola no Brasil. Nessa gama de trabalhos, encontram-se 

livros, dissertações, artigos e ensaios. Os trabalhos a que tive acesso, embora bons em seu 

campo de pesquisa, traziam equívocos na parte histórica, por exemplo, desconsideravam 

completamente a inserção, em 1919, da língua espanhola no ensino secundário brasileiro.  

O livro História, memória e ensino de espanhol (1942-1990), publicado em 2003 pela 

Editora UFPR, fruto de Dissertação de Mestrado da professora Deise Cristina de Lima 

Picanço, defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 

Paraná, é uma obra importante para compreender como se deu o desenvolvimento histórico do 

ensino de espanhol naquele Estado no citado recorte cronológico. Contudo, é pertinente citar 

que na justificativa do recorte inicial a autora informa que a sua escolha se deveu pelo “fato 

de ter sido na reforma de 1942 que o espanhol foi introduzido no currículo da escola 

secundária” (PICANÇO, 2003, p. 18). No primeiro capítulo, intitulado “A constituição do 

espanhol como disciplina escolar no embate com as demais línguas estrangeiras”, a autora fez 

uma retrospectiva histórica do ensino das línguas modernas no Brasil e concluiu que entre 

1898 e 1929 as línguas ensinadas foram apenas o francês, o inglês e o alemão e que o idioma 

espanhol só passou a figurar como componente escolar a partir da reforma de Capanema, em 

1942. Dessa forma, trabalhos posteriores que tomaram a obra de Picanço como referência 

também incorreram nesse mesmo erro.  

Outro trabalho, Um retrato da formação de professores de espanhol como língua 

estrangeira para crianças: um olhar sobre o passado, uma análise do presente e caminhos 

                                                           
2
 Estamos considerando, para esta pesquisa, educação formal ou ensino formal, a educação ou ensino 

institucionalizado pelo Estado por meio de legislação pertinente. 
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para o futuro, Dissertação de Mestrado defendida em 2006, na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, por Simone Rinaldi, destaca que “em 1942 deu-se a reforma 

Capanema, na qual se instituíram o ginásio, com quatro anos de estudo e o colégio, com três. 

Nessa época inclui-se também o estudo do espanhol, no primeiro ano do colégio” (RINALDI, 

2006, p. 61). 

Ao analisar as principais políticas educacionais que influenciaram o ensino de línguas 

no Brasil, na tentativa de situar o espanhol no cenário nacional, em sua Dissertação de 

Mestrado intitulada Aspectos interculturais no ensino de espanhol em contato com o 

português em canções em livros didáticos, defendida em 2009, no Programa de Pós-

Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, Lucimeire Maria Schinelo 

afirma que “pela primeira vez houve a implementação da língua espanhola nas escolas 

brasileiras sob a justificativa de ser uma língua de cultura por sua grande riqueza 

bibliográfica” com a Reforma Capanema. 

Por sua vez, Fernando Silveira Moraes defendeu, em 2010, no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba, a Dissertação de Mestrado 

intitulada Ensino de língua espanhola: desafios à atuação docente. O autor, baseado em 

Picanço (2003), concluiu que “ainda que de maneira tímida, é na reforma de Capanema que se 

dá o marco inicial do Ensino de Língua Espanhola no território nacional [...]” (MORAES, 

2010, p. 29). 

Seguindo a mesma informação de que o ensino de espanhol no Brasil tenha se iniciado 

em 1942 com a Reforma Capanema, encontramos ainda duas dissertações: 1) O ensino da 

língua espanhola no Brasil: um olhar para os aspectos da constituição identitária do professor 

de espanhol, defendida por Quênia Cortes dos Santos Sales, em 2007, curso de Mestrado em 

Linguística do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia e 2) 

Panorama da produção de livros didáticos de espanhol publicados no Brasil entre 1991 e 

2008, defendida por Wellington Allan da Rocha, em 2009, no Programa de Pós-Graduação 

em Linguística, da Universidade Federal de São Carlos
3
. 

                                                           
3
 Provavelmente, esses equívocos se devem por não haver até o momento pesquisas históricas sobre o ensino de 

espanhol no Brasil, em consequência os pesquisadores ao abordar o tema se valem das obras de Chagas (1957) 

ou Vechia e Lorenz (1998). Nessas obras, é apontado que de 1855 a 1942 as línguas modernas estudadas foram 
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De modo inverso das Dissertações apresentadas anteriormente, a professora Dayala 

Paiva de Medeiros Vargens, em sua Tese de Doutoramento Uma história de politização do 

ensino de espanhol: Associação de Professores do Estado do Rio de Janeiro, defendida em 

2012, no Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, cogitou a possibilidade de ter havido concurso para a cadeira de espanhol no final 

do século XIX. Nesse trabalho, ela toma por base para essa possibilidade um registro de tese 

de concurso de 1885, de Alfredo Augusto Gomes (1859-1924), pesquisado no NUDOM – 

Núcleo de Memória do Colégio Pedro II –, intitulada “Litteratura Hespanhola do XVII 

século. Escriptores Hespanhoes do XVII século: suas produções principaes”. O regulamento 

do Colégio Pedro II
4
 à época que estava em vigor era o aprovado em 1881 pelo Decreto 

8.051, de 24 de março, e não previa o ensino da língua espanhola. No entanto, a disciplina 

Português e História Literária, ensinada no sétimo ano, incluía o estudo das literaturas 

estrangeiras, principalmente as que influenciaram na formação ou no aperfeiçoamento da 

portuguesa. 

Alguns artigos e outros trabalhos encontrados citam a inserção do ensino de língua 

espanhola, em 1919, no Colégio Pedro II, como sendo a primeira vez que esse idioma fora 

inserido nos currículos brasileiros, incorrendo também em um erro, pois nesse ano a língua de 

Cervantes foi inserida pela primeira vez no Ensino Secundário, isto por que nos currículos 

formais brasileiros foi a partir de janeiro 1905, na Academia de Comércio do Rio de Janeiro e 

no mesmo ano no Ensino Militar. 

Outro equívoco encontrado em trabalhos acadêmicos é de que a Grammatica da 

lingua espanhola do professor Antenor Nascentes teria sido publicada na década de 1930, 

como afirma em sua Tese de Doutorado O professor formador de docentes de espanhol como 

língua estrangeira: discursos sobre o trabalho, Talita de Assis Barreto. Seu trabalho foi 

                                                                                                                                                                                     
francês, inglês, alemão e italiano, entrando o espanhol nos currículos brasileiros somente com a Reforma 

Capanema. 
4
 Em todo o trabalho aqui apresentado adotei para esse estabelecimento de Ensino Secundário o nome que 

atualmente é conhecido, Colégio Pedro II, tendo ciência de minha anacronia, mas didaticamente evita que o 

leitor possa confundir-se crendo que cada denominação trata-se de estabelecimento distinto. No entanto, informo 

as diversas denominações que desde a sua criação, em 1837, este estabelecimento teve: a) 1837: Colégio de 

Pedro II. O estabelecimento foi criado com esse nome, mas há ocorrências em diversos documentos legais de 

denominações como “Imperial Colégio de Pedro II”, “Colégio de Dom Pedro II”, “Colégio do Pedro II”, entre 

outras; b) 1889: Instituto Nacional de Instrução Secundária; c) 1890: Ginásio Nacional; d) 1911: Colégio Pedro 

II. 
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defendido em 2010, no Doutorado em Letras Neolatinas, Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Ao discorrer sobre o ensino do espanhol no Brasil, no Capítulo 2, com o objetivo de 

“apresentar um breve histórico do ensino da língua espanhola no Brasil”, da sua Dissertação 

de Mestrado intitulada Estrangeiro de si mesmo: conflitos no processo de construção 

identitária de um professor de espanhol no Brasil, defendida em 2003, pelo Instituto de 

Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, da mesma forma que Barreto 

(2010), Moacir Lopes de Camargos afirma que a gramática de Nascentes está datada do início 

da década de 1930. 

O ensino formal da língua espanhola em instituições oficiais no Brasil começou, como 

dito antes, em 1905, primeiro na Academia de Comércio do Rio de Janeiro que teve seus 

diplomas reconhecidos como oficiais pelo Decreto nº 1.339, de 09 de janeiro e por força dessa 

mesma norma legal o espanhol foi inserido em um dos dois cursos ofertados. Em seguida, na 

Escola de Estado Maior, instituição criada pelo Decreto nº 5.698, de 2 de outubro desse 

mesmo ano, e de acordo com o seu Regulamento,  o espanhol fazia parte do currículo. No 

tocante à gramática do professor Antenor Nascentes, essa foi publicada pela primeira vez em 

1920.  

Ao pesquisar a legislação do Ensino Secundário do século XIX, deparei-me com 

conteúdos de literatura espanhola e hispano-americana nos conteúdos do Colégio Pedro II 

desde 1870, como também encontrei nas pesquisas de Oliveira (1999) a publicação de um 

compêndio em 1872, especialmente produzido para o ensino das literaturas estrangeiras e a 

nacional, confirmando assim que o que foi inserido na lei passou à prática escolar, com a 

finalidade para os alunos de servir de conhecimentos necessários para prestarem exames 

preparatórios. Nesse sentido, esses conteúdos “[...] impostos como tais à escola pela sociedade 

que a rodeia e pela cultura na qual ela se banha” (CHERVEL, 1990, p. 180) identifiquei-os 

como disciplina escolar. 

Dessa forma, alterei o recorte da pesquisa para o período entre 1870 e 1961. O marco 

inicial refere-se ao Decreto nº 4.468, de 1 de fevereiro daquele ano, que alterou os 

regulamentos do Colégio Pedro II, pelo quais se dá a entrada dos conteúdos das literaturas 

espanhola e hispano-americanas. A delimitação final, como já prevista no projeto inicial 
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submetido ao NPGED, foi escolhida em face 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, seria escolhida pelos estabelecimentos de ensino.  

É necessário informar que, como os conteúdos de língua espanhola e das literaturas 

espanhola e hispano-americanas nem sempre estiveram presentes nos currículos 

concomitantemente, integrando uma mesma disciplina, optei por nomeá-las separadamente 

conforme o caso. Entretanto, usei os termos “ensino de espanhol” ou “conteúdos de espanhol” 

para fazer menção tanto à língua como às literaturas, principalmente no período de 1942 a 

1961 quando a cadeira de espanhol compreendia tanto língua quanto literatura. 

Para dialogar com o meu texto fui buscar embasamento teórico na História das 

disciplinas escolares, com André Chervel (1990) e Antonio Viñao Frago (2008), na História 

cultural com Roger Chartier (1990) e na História da cultura escolar com Dominique Julia 

(2001). 

Desde a publicação no Brasil do artigo do linguista e gramático francês André 

Chervel, História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa, em 1990, 

que o estudo sobre a escola tomou rumos e perspectivas novos. Os esforços dos pesquisadores 

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

interno e a relação dos alunos com os textos oficiais para alcançar competências propostas 

pela Lei. Essa busca pela identificação, classificação e organização das finalidades do ensino 

escolar deve ser uma tarefa da história das disciplinas escolares, devendo o historiador da 

educação 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, relatórios de presidentes de bancas, debates parlamentares, entre 

outros (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 a influencia nesta construção de 

uma forma dialógica. Por outro lado, o termo cultura escolar deve ser entendido como a união 

de dois conceitos em construção necessitando que “se esclareça o acréscimo de significação 

que advém desta relação, o seu alcance e os seus limites, para que se possa criar um campo 
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semântico comum [...]” (FELGUEIRAS, 2010, P. 17). O conceito de cultura escolar é 

complexo, pois envolve as práticas culturais dentro de um limite espaço-temporal, moldáveis 

em cada época pela sociedade que as construíram, forjando relações simbólicas de poder.  

A opinião de Chervel (1990) é a de que a escola ensina conteúdos sistematizados e 

encadeados entre si que não são meras vulgarizações das ciências de referência, ao contrário, 

esses conteúdos foram historicamente construídos dentro da escola e para a escola. Ele 

demonstra que o que se ensina na escola não faz parte dos saberes do homem culto, com 

algumas exceções. O autor exemplifica sua tese com o caso da aprendizagem da ortografia, 

que não é uma vulgarização de uma ciência, mas fruto de um projeto pedagógico nacional. 

Chervel (1990) faz críticas à concepção de que a escola é um local de simples 

transmissão de saberes elaborados fora do seu circuito, um lugar de inércia, de rotina, de 

marasmo, um lugar improdutivo. O linguista francês afirma que foi demonstrado que “alguns 

conceitos matemáticos introduzidos há uns vinte anos no primeiro ciclo do secundário não 

têm muito em comum com seus homônimos eruditos que lhe serviriam de sustentação: os 

didáticos da matemática medem hoje a distância existente entre o ‘saber erudito’ e o ‘saber 

ensinado’” (CHERVEL, 1990). 

Antonio Viñao Frago, em seu artigo História das disciplinas escolares, publicado na 

Revista Brasileira de História da Educação, em 2008, afirma que Ivor F. Goodson e André 

Chervel são dois dos autores mais representativos no campo da história das disciplinas 

escolares. Este na linha de investigação francesa e aquele na anglo-saxônica. Nesse sentido, a 

minha pesquisou girou em torno da constituição do ensino do espanhol
5
 na educação formal 

para responder ao seguinte problema de pesquisa ou questão norteadora: quais as finalidades 

da inserção do ensino da língua e literatura espanhola e literaturas hispano-americanas nos 

currículos do ensino formal e sua configuração política, pedagógica e cultural? 

No caso da língua espanhola e de suas literaturas, esquadrinhei não só uma 

periodização, mas também a compreensão do trajeto do seu ensino e sua constituição como 

disciplina escolar, contextualizando a sua inserção nos currículos da educação formal 

brasileira mediante a análise das fontes encontradas. 

                                                           
5
 Para este trabalho estamos considerando “ensino do espanhol” como ensino da língua e literatura espanhola e 

literaturas hispano-americanas. 
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Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa estabeleceu-se em investigar o processo 

de institucionalização do ensino da língua espanhola e das literaturas espanhola e hispano-

americanas no Brasil, no período de 1870 a 1961, com o intuito de analisar sua configuração 

como disciplina escolar. Os objetivos específicos são: A) Identificar as diferentes etapas de 

implantação do ensino da língua e literatura espanhola e literaturas hispano-americanas no 

Brasil, suas práticas e finalidades; B) Identificar os compêndios publicados no Brasil para o 

ensino da língua espanhola e de suas literaturas no período de recorte definido para análise.  

Trabalhei com fontes documentais diversas, analisando todas a fim de ter um 

panorama do ensino de espanhol no Brasil. Algumas tinham indicações claras e precisas dos 

acontecimentos, outras apenas pistas a serem seguidas. Pesquisei a legislação educacional 

(leis, decretos e portarias), compêndios (gramáticas, história literária, seletas, livros de leitura 

e dicionários) e outros documentos (pareceres, despachos, avisos, revistas, jornais, entre 

outros). Tive acesso a essa documentação, em sua maioria, pesquisando nos sites do Senado 

Federal (www.senado.gov.br), da Jusbrasil (www.jusbrasil.com.br), da Biblioteca Nacional 

(www.memoria.bn.br) e da Estante Virtual (www.estantevirtual.com.br). Esse último site foi 

utilizado para adquirir a maior parte dos compêndios usados como fontes nesta pesquisa e 

parte dos livros de referências pesquisados, o que se constituiu para este pesquisador um 

verdadeiro trabalho de garimpagem bibliográfica nos alfarrábios. 

Nas citações dos textos antigos optei por manter a escrita da mesma forma como fora 

concebida, porém devo alertar para o fato de que na legislação consultada no site do Senado 

Federal (www.senado.gov.br), apesar de constar a informação de “texto original”, o 

documento é uma compilação do texto original e a ortografia pode diferir da usada no ano de 

publicação da respectiva legislação, por motivos outros que não cabe aqui analisar, contudo 

fiz a transcrição conforme o documento consultado. 

Para uma aproximação das finalidades trabalhei com muitos indícios, tendo que os 

compreender para traçar uma trajetória do ensino de espanhol nas instituições de ensino 

brasileiras. As fontes indicaram esse trajeto, como pistas a serem seguidas pelo historiador 

para construir a sua narrativa. Pude fazer as distinções e constatar as realizações indicadas na 

legislação. É o caso da Lei nº 3.674, de 1919. O artigo 2º, item 23, previa um aumento na 

subvenção do Colégio Pedro II para atender a despesas com a criação da cadeira de espanhol, 
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uma finalidade de objetivo. O colégio não possuía naquele momento uma cadeira de espanhol 

e muito menos professor da disciplina. Diferentemente do artigo 35, que previa um aumento 

da subvenção para o Ministério da Guerra para fazer face ao pagamento de vencimentos do 

professor de espanhol no Colégio Militar do Rio de Janeiro, finalidade real. O professor já 

estava atuando e o aumento era para as despesas com os seus salários. Esse aumento da verba 

para pagamento de professor de espanhol atrelado à nomeação de um professor de espanhol 

do Colégio Militar, em 1907, reforça o entendimento que havia o ensino de espanhol nas 

escolas militares, tal como previsto no Decreto 5.698, de 2 de outubro de 1905.
6
 

A legislação pertinente indica muitas vezes as “finalidades de objetivo”, nas palavras 

de Chervel (1990), são os objetivos que o legislador prevê na aplicação da lei. Entretanto, 

nem sempre esse objetivo era alcançado, não se traduzindo em uma “finalidade real”, 

devendo, o historiador das disciplinas, distinguir as finalidades reais das finalidades de 

objetivos.  

Contudo, como ressalta Oliveira (2010), a pesquisa histórica marcada pela distancia 

temporal, torna-se quase que impossível investigar as práticas concretas, restando ao 

historiador questionar os documentos produzidos na época, que não podem estar 

desvinculados das políticas educacionais que lhes dão suporte, afinal de contas as finalidades 

pedagógicas também são culturais e políticas. Dessa forma, a legislação se constitui como 

uma fonte de suma importância, como discurso político e cultural, que se constitui parte do 

processo pedagógico no contexto da época estudada. 

Esta pesquisa está estruturada em três capítulos. No primeiro, denominado “O ensino 

de espanhol na integração dos países americanos”, expus as dificuldades da implantação do 

espanhol no Brasil devido ao anti-castelhanismo herdado de Portugal e a virada para a 

institucionalização do ensino de espanhol como estratégia de governo para uma integração do 

Brasil com os países americanos. No segundo, chamado “A língua espanhola na formação 

profissional”, analiso as finalidades da implantação do ensino da língua espanhola no Ensino 

Profissional Comercial, Militar e Normal Superior. Finalmente, no terceiro capítulo, “Ensino 

secundário”, analiso as configurações pedagógicas, políticas e culturais do ensino da língua e 

                                                           
6 As peças legislativas são uma fonte de suma importância neste trabalho para a compreensão do início da 

institucionalização do espanhol no Brasil e sua constituição como disciplina escolar. 
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literatura espanhola e literaturas hispano-americanas no Ensino Secundário do país, bem 

como apresento os compêndios identificados para esse ensino.  
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1. O ENSINO DE ESPANHOL NA INTEGRAÇÃO DOS PAÍSES AMERICANOS. 

Entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi 

lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y 

entendida de toda la gente cristiana. 

Carlos V
7
. 

Uma questão que sobressai na pesquisa é o motivo de o Brasil não ter tido interesse 

em incluir a língua espanhola como matéria de ensino antes de 1905, uma vez que já se 

estudavam as suas literaturas, desde 1870, e o país estava cercado por outros que são falantes 

desse idioma, enquanto que as línguas inglesa e francesa entraram no ensino público no início 

do século XIX
8
.  

Neste Capítulo, traçamos um panorama das dificuldades para a implantação do ensino 

formal da língua espanhola nos currículos brasileiros, com uma explanação dos antecedentes 

que influenciaram negativamente, o anti-castelhanismo, e o início da virada com o 

americanismo, facilitando a sua entrada a partir de 1905.  

 

1.1. O ANTI-CASTELHANISMO 

A língua portuguesa, formada entre os séculos XII e XIII, desenvolveu-se durante os 

seguintes atingindo o seu auge nos séculos XV e XVI.  Durante esse período, teve que 

competir com o latim e o castelhano.  Este último iniciou o seu desenvolvimento bem antes 

do português, por volta do século IX ou X, já se encontrava em ritmo acelerado de 

uniformização e padronização quando dos primeiros passos da língua portuguesa.  O rei 

Afonso X, o Sábio (rei de Castela entre 1252 e 1284), mediante lei tornou o castelhano 

                                                           
7
 Carlos V da Alemanha e I da Espanha (1500-1558) foi Imperador do Sacro Império Romano-Germânico. 

Herdeiro pela linha paterna do Império da Alemanha e da Áustria e pela linha materna dos reinos da Espanha. 

Neto dos reis Católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Carlos V nasceu nos Países Baixos e foi 

educado por Adriano de Utrecht que viria a ser mais tarde o Papa Adriano VI. Em 1516, após a morte de seu avô 

materno se tornou Carlos I da Espanha. Não falava espanhol até que em 1518 por exigência das cortes 

castelhanas aceitou como desafio aprendê-lo. Carlos V torna-se o maior divulgador da língua espanhola no 

século XVI tornando-a língua universal. Em 1536, ao discursar para a corte de Roma, o Imperador é 

interrompido pelo Embaixador da França, Bispo de Macon, que protesta por não compreender o idioma espanhol 

recebendo esta grandiosa resposta que ficou marcada na história: “Entenda-me se quiser, e não espere de mim 

outras palavras que da minha língua espanhola, que é tão nobre que merece ser sabida e entendida por todos os 

cristãos”.    
8
 Segundo Oliveira (2010, p. 118) em 1809 “[...] foi criada a primeira Cadeira Pública de Francês, juntamente 

com a de Inglês”. 
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obrigatório em todo o reino, mandando compor na língua vernácula obras jurídicas, históricas 

e científicas, como também mandou traduzir grandes obras árabes e a Bíblia. 

A rivalidade entre Portugal e Castela remonta à época da “Reconquista”, fase da 

Península Ibérica marcada pelas batalhas dos reinos cristãos para retomar seus territórios 

perdidos para os árabes no século VIII e que durou até o final do século XV. O reino de 

Portugal se constituiu após batalha, em 1128, promovida por Afonso Henriques, filho do 

conde Henrique de Borgonha, contra seu primo Afonso VII, rei de Castela e Leão 

(TEYSSIER, 2007). Vale ressaltar que durante todo o trabalho estaremos tratando da língua 

de Castela, o castelhano, mesmo quando o chamamos de espanhol. Fazemos, assim, uma 

referencia à língua oficial de todo o país a partir da unificação dos reinos cristãos da Península 

Ibérica, exceto Portugal, por Carlos V, no século XVI. Destacamos isso a fim de que não haja 

confusão, uma vez que há várias línguas e dialetos falados nos antigos reinos, hoje Espanha, 

como o basco, o catalão e o galego. 

A língua portuguesa nos séculos XV e XVI teve grande desenvolvimento literário, 

produzindo escritores como Gil Vicente (1465-1537), Bernardin Ribeiro (1482-1552), Sá de 

Miranda (1481-1558), Antonio Ferreira (1528-1569), João de Barros (1496-1570), Luis de 

Camões (1524-1580), entre outros.  Todavia, mesmo com o florescimento de tão bela 

literatura, Portugal não ficou isento da influência do país vizinho, visto que o castelhano era a 

língua de cultura na Península Ibérica.  Segundo Paul Teyssier (2007, p.43): 

Entre meados do século XV e fins do século XVII o espanhol serviu como 

segunda língua para todos os portugueses cultos.  Os casamentos de 

soberanos portugueses com princesas espanholas tiveram como efeito uma 

certa “castelhanização” da corte (TEYSSIER, 2007, p. 43). 

Muitos autores portugueses escreviam em castelhano, como é o caso de Gil Vicente, 

porque acreditavam, assim como os castelhanos, que a língua portuguesa era obscura, bárbara, 

pouco conhecida e de áspera pronúncia. Na defesa da língua portuguesa contra o castelhano 

“havia poetas, humanistas e escritores” (HUE, 2007). Em 1540, a obra Dialogo em louvor da 

nossa linguagem, de João de Barros (1496-1570), destacou as qualidades da língua 

portuguesa, que, segundo ele, seria mais próxima ao Latim e por isso mesmo capaz de uma 

maior aproximação com a fé cristã que a língua espanhola. Hue (2007, p.25) afirma que 

“Barros estava numa época eufórica, de louvor da língua que se expandia por novas terras, 

como veículo da cultura portuguesa e da ‘santa madre igreja’”. Barros asseverava que: 
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A linguagem portuguesa, que tenha esta gravidade, não perde a força para 

declarar, mover, deleitar e exortar a parte a que se inclina, seja em qualquer 

gênero de escritura. Verdade é ser em si tão honesta e casta que parece não 

consentir em si uma tal obra como Celestina
9
. E Gil Vicente, cômico que a 

mais tratou em composturas que alguma pessoa deste reinos (sic.), nunca se 

atreveu a introduzir um Centúrio
10

 português, porque, como o não consente a 

nação, assim o não sofre a linguagem (Barros apud HUE, 2007, p. 49). 

Em 1580, a coroa portuguesa passou a Felipe II, rei da Espanha, perdurando por 60 

anos o domínio espanhol, acentuando mais a influência na literatura portuguesa que decaiu 

como assevera o professor maranhense Francisco Sotero dos Reis (1866, p. 40): 

O domínio hespanhol que, pesando por 60 annos sobre Portugal, e 

absorvendo-lhe todos os recursos de que podia dispor, lhe fez perder com os 

antigos brios as suas importantes conquistas da Asia, e lhe ia tambem 

fazendo perder o Brazil, exerceo fatal influencia na língua e litteratura 

portugueza, que disso muito sentirão, porque sem independência nacional 

não podia haver para os portuguezes liberdade de pensar e escrever (REIS, 

1866, p. 40). 

Segundo o mesmo autor, além da sujeição dos portugueses à Espanha, outro fator 

importante para a decadência das letras em Portugal foi a entrada dos Jesuítas no país para 

cuidar da educação
11

:  

Á dupla pressão que exercião sobre os espíritos o tribunal da inquisição, e a 

tyrannia suspeitosa dos Felippes de Hespanha, accresceo ainda outra pressão 

sui generis, que não foi menos fatal às lettras; quero fallar da influencia dos 

Jesuitas na educação da mocidade por mais de dois séculos (REIS, 1866, p. 

41). 

O professor de Retórica, Pinheiro
12

 (1862), a pesar de reconhecer a ilustração dos 

jesuítas, considerou que o monopólio da educação por essa ordem religiosa trouxe prejuízos 

para os portugueses. Segundo ele, era muito estranho que “[…] um soberano que tinha a 

honra de descender de D. Manuel expedisse carta regia de 10 de dezembro de 1555 que 

firmava o dominio exclusivo da Companhia de Jesus sobre as letras lusitanas” e ressaltava: 

                                                           
9
 Nota de S. M. Hue: A comédia A Celestina, ou Tragicomedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas, 

publicada em 1499. Obra licenciosa, centrada na figura da alcoviteira Celestina. Best-seller do Siglo de Oro, 

várias vezes reeditada, foi uma das obras mais célebres de sua época. 
10

 Nota de S. M. Hue: Personagem da Celestina. Fanfarrão a quem é encomendado o assassinato de Calisto. 
11

 O discurso antijesuítico no Brasil reflete o pensamento português a respeito dessa ordem religiosa. Para 

melhor compreensão do antijesuitismo português sugerimos ler o artigo O antijesuitismo em Portugal: história e 

mito, de José Eduardo Franco (2005). 
12

 Cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (1825-1876) foi professor da cadeira de Retórica, Poética e 

Literatura Nacional do Imperial Colégio de Pedro II, autor dos Compêndios Curso elementar de litteratura 

nacional (1862) e Resumo de história litteraria (1872) (OLIVEIRA, 2006). 
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“Fatal foi em todas as epochas ao desenvolvimento intellectual o regimen do privilegio, por 

mais habeis que sejam aquelles em cujo prol é estabelecido” (PINHEIRO, 1862, p. 178-179). 

Essas relações de proximidade e rivalidade entre os dois povos ibéricos acarretaram 

consequências substanciais para o Brasil no campo linguístico. Gregório de Matos (16??-

1696) é um bom exemplo da influência castelhana no Brasil Colônia. Nascido na Bahia, foi 

aluno do Colégio dos Jesuítas, tendo viajado, em 1650, para Lisboa para continuar seus 

estudos, formando-se na Universidade de Coimbra em1661. O poeta foi um grande seguidor 

do Gongorismo, escola literária espanhola criada por Luis de Góngora e Argote (1561-1627), 

com um estilo literário caracterizado pelo exagero nas comparações e metáforas, o 

desequilíbrio da composição, o excesso de ornatos, a linguagem rebuscada e obscura. A 

literatura assim produzida era tida pelos mestres Oitocentistas, como os dois professores 

citados anteriormente, como de mau gosto e o resultado da decadência das letras portuguesas.  

Acerca da influência de autores espanhóis na poesia brasileira, Carmo (1959) assevera 

que remonta ao Brasil Colônia, porque a Espanha “era a primeira no comércio, nas artes e 

letras”, citando poetas do período colonial brasileiro que foram buscar nas letras espanholas 

inspiração para os seus trabalhos, a saber: José de Anchieta (1534-1597), Gregório de Matos, 

Cláudio Manuel da Costa (1729-1789), Tomás Antonio Gonzaga (1744-1807?), entre outros. 

Mesmo após o fim do domínio espanhol em 1640, Portugal não conseguiu renovar sua 

literatura devido à pressão do “tribunal da inquisição que suffocava os engenhos no 

nascedouro, e com a educação jesuítica que os pervertia, e amesquinhava!” (REIS, 1866). 

Somou-se a estes fatores a ameaça de invasão por parte da Espanha na tentativa de 

restauração da coroa perdida e que fez com que Portugal, diante dessa intimidação, na Guerra 

da Restauração (1640-1668), sentisse a necessidade de fazer nova aliança com a República 

Inglesa e assim reforçar suas defesas (TELES, 2012).  

Segundo Reis (1866), Portugal só começou a recobrar o seu desenvolvimento literário 

perdido desde o século XVI com a atuação no século XVIII de “um dos maiores estadistas do 

seu século” e superior a Richelieu: 

O homem que teve poder bastante para acabar com as sanguinolentas 

crueldades exercidas em nome de um Deus de paz e clemência, abolindo 

mais tarde o supplicio do fogo, foi Sebastião José de Carvalho e Mello, 
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marquez de Pombal, o grande ministro de D. José I, que começou a reinar 

em 1750 (REIS, 1866, p. 53). 

Com a atuação de Pombal, iniciou-se outra fase na literatura e língua portuguesa, uma 

vez que para o fortalecimento do Estado Português foi imprescindível, na visão do primeiro 

ministro do rei D. José, o fortalecimento da língua nacional, reformas na educação, expulsão 

dos jesuítas e melhorias nos estudos da Universidade de Coimbra. Essas reformas foram 

importantes para a invenção da tradição portuguesa, uma nação agora independente do 

domínio e influência espanhola, com a construção de um passado literário baseado nos 

clássicos Greco-latinos, formando a ideia de que a língua portuguesa era mais pura que a 

espanhola, pois seria mais conforme com a Latina: 

A postura política assumida pelo Marquês de Pombal em seus decretos e 

alvarás traçou o tipo de nação que Portugal buscava se tornar durante a 

demorada transição de Antigo Regime para Estado Moderno, e que tentava 

aceder. Nota-se que foram as transformações da máquina administrativa e no 

sistema educacional portugueses que estabeleceram as condições necessárias 

para a escrita de uma nova história portuguesa (TELES, 2012, p. 37). 

Oliveira (2006, 2010) demonstra as consequências das Reformas Pombalinas na 

educação brasileira, tais como o ensino da língua portuguesa, abertura de escolas de primeiras 

letras, ensino das línguas vivas, instituição da profissão docente, entre outras. 

O Brasil, após sua independência, com sua intelectualidade formada nas universidades 

de Portugal, herdeiro do pensamento português, da forma de governo, ademais dessa 

rivalidade herdada contra os castelhanos, via seus vizinhos como rivais, que receberam a 

língua espanhola e tornaram-se republicanos. A monarquia não podia tolerar os ideais 

republicanos. O imperador Pedro II 

Foi familiar aos poetas franceses, aos pintores florentinos, aos músicos de 

Milão, sendo conhecido e apontado nas ruas de Londres e nas praias 

elegantes da Europa, mas nunca se dignou em visitar Buenos Aires de Mitre 

e Montividéu de Flores, para só citar as cidades dos seus aliados na guerra 

contra Solano López. Ficou célebre sua viagem à Russia, mas não consta que 

haja tido a intenção sequer de ir a Assunção, a La Paz, a Lima, Quito, 

Bogotá e Caracas, as capitais de países com paredes e meias 

(GOYCOCHÊA, apud WOGAN, 1948, p. 1). 
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1.2. O AMERICANISMO 

Mesmo com o Governo não tendo relações com os países vizinhos, existia um ensino 

não institucionalizado de espanhol desde pelo menos o início do século XIX. Vasconcelos 

(2004, p. 49, grifo nosso), em sua análise de anúncios de oferta de emprego para mestres e 

anúncios de mestres oferecendo-se para trabalhar, do Jornal do Comércio, publicado em 

janeiro de 1849, observou: “[...] 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”.  

Da mesma forma, outro anúncio coletado por Vasconcelos (2004, p. 51, grifo nosso) 

confirma o ensino da língua espanhola no século XIX, dessa 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”. 

Caso seja considerada a leitura em língua espanhola no Brasil, então, há de se voltar 

pelo menos ao século XVIII, conforme se verifica nos levantamentos feitos por Jorge de 

Souza Araujo de obras inventariadas no Brasil, levadas à público por meio de seu livro Perfil 

do Leitor Colonial, publicado em 1999 pela Editora da UESC. Constam nesse levantamento 

livros em espanhol de literatura espanhola, história, arquitetura, dentre outros assuntos. 

O ensino formal de conteúdos de estudo das literaturas espanhola e hispano-

americanas iniciou-se em 1870, com a reforma do Ministro do Império Paulo José Soares de 

Souza (1834-1901), do plano de estudos do Colégio Pedro II, quando da criação da cadeira 

“Retórica e poética, história da literatura em geral, e em particular a portuguesa e nacional”
13

. 

A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, trouxe grandes 

transformações na vida política e social do Brasil, e, consequentemente, em sua vida 

                                                           
13

 A cadeira de “retórica e poética, história da literatura em geral, e em particular da portuguesa e nacional” foi 

uma transformação dos estudos literários ocorrida nos currículos do Ensino Secundário. Segundo CARDOSO 

(2010, p. 1999) retórica, poética e história literária “[…] funcionaram como módulos da mesma disciplina até 

por volta de 1892, momento em que houve o definitivo triunfo dos estudos de vertente historiográfica sobre a 

retórica e a poética”. 
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educacional, na corrida dos vencedores desse evento para construir uma nova nação, um novo 

modelo de homem, destinado ao fortalecimento do novo regime
14

. 

Não por acaso, os movimentos políticos-ideológicos que surgiram no século XX 

estavam 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, entre 

outros. A política nacional de educação, na década de 20, era uma exigência do contexto 

nacional, perpassando projetos de homogeneização cultural e moral e consistia em uma linha 

de pesquisa que certamente poderá ser perseguida como uma pista para a identificação, em 

linhas gerais, da formação do currículo escolar. 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. 

Foi nesse contexto que a Língua Espanhola passou a integrar os currículos da 

educação formal no início do século XX, pois com a queda do Império, os países hispano-

americanos, que anteriormente tinham um regime político distinto do Brasil, já não 

representavam uma má influência. Por outro lado, o Brasil já não representava um inimigo em 

potencial aos ideais revolucionários que se instauraram na América Espanhola desde o final 

do século XVIII e que tiveram como uma de suas consequências a independência de várias 

colônias espanholas. 

O ensino formal da língua espanhola em instituições oficiais no Brasil somente 

principiou em 1905, quando a Academia de Comércio do Rio de Janeiro foi declarada de 

utilidade pública e teve os seus diplomas reconhecidos como oficiais pelo Decreto nº 1.339, 

de 9 de janeiro de 1905. Segundo o Decreto, a Academia teria dois cursos, um geral e outro 

superior, neste último a constar o ensino de espanhol. 

Esse ensino de espanhol teve também prosseguimento na Escola de Estado Maior – 

EEM – a qual incluiu a língua espanhola nos seus currículos desde a sua criação em 2 de 

outubro desse ano, mediante promulgação do Decreto nº 5.698, pelo Ministro da Guerra, 

                                                           
14

 Essas transformações são complexas e perpassa uma série de antecedentes políticos, sociais e econômicos que 

não está no escopo deste trabalho. Para mais informações sobre o assunto sugerimos a leitura de BUENO (2012) 

e CARVALHO (2012). 
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Francisco de Paula Argolo, no Governo do Presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

No entanto, o início de suas atividades deu-se em 1906 e apenas dois anos depois disso, o 

espanhol saiu dos currículos da EEM, provavelmente por pressão de uma turma de oficiais 

brasileiros que estagiaram no exército alemão entre 1906 e 1908. 

A nova situação política do Brasil permitiu o engajamento da nação para o 

estreitamento das relações internacionais com os países da América, principalmente os 

Estados Unidos, devido a sua posição destacada na economia mundial, chegando a ser, em 

1913, a maior economia mundial com uma produção industrial que superava a 1/3 do total dos 

produtos industrializados no mundo (HOBSBAWM, 2012). Havemos também de levar em 

consideração, os vários tratados existentes entre o Brasil e os países vizinhos (Uruguai, 

Argentina, Paraguai, entre outros). Uma das consequências das articulações com os países do 

continente americano foi o que se chamou de “americanismo”, ou a aproximação dos países 

da América em praticamente todas as áreas (cultural, social, política, econômica, entre 

outras), processo esse que gerou embates entre os que acreditavam que esse novo rumo na 

vida política, econômica e cultural do país seria um caminho para a modernidade, e os 

antiamericanistas, que consideravam não haver uma relação de fraternidade desinteressada 

dos outros países e, principalmente, que a relação com os Estados Unidos colocaria o Brasil 

em situação de submissão aos interesses imperialistas estadunidenses.  

O que acelerou o processo de aproximação entre os países foi a necessidade de 

demonstração de apoio mútuo diante da terrível Grande Guerra que se instalou na Europa em 

1914 e cujas consequências se alastraram por todas as partes do globo. Enquanto as grandes 

potências europeias se digladiavam, os países americanos se posicionavam neutros. Contudo, 

o furacão da guerra atingiu os Estados Unidos, com o bombardeio pelos alemães do navio 

Lusitânia que, partindo de Nova York, transportava muitas celebridades americanas. Esse 

evento dirigiu os norte-americanos para a guerra e o Brasil, que também teve várias 

embarcações afundadas pelos alemães, anunciou, no início de 1917, a sua decisão de apoiar os 

Estados Unidos, deixando assim sua posição de neutralidade e recebendo das outras nações 

americanas mensagens de apoio.  

Em maio de 1917, o Brasil abriu os portos para a esquadra norte-americana, sendo aos 

poucos seguido pelo Uruguai, Argentina, entre outros. Ao que parece, ressurgiu com mais 
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vigor, nesse momento crucial para o Brasil, o mito do “americanismo”, um sentimento de 

pertencimento a uma mesma comunidade, uma fraternidade entre os povos americanos que 

estava apenas na retórica da política passou para atos concretos e imprimiu nos textos 

educacionais a justificativa para o ensino do espanhol no sistema educativo brasileiro, bem 

como do português nos outros países americanos
15

. Vale ressaltar que o espanhol já era 

disciplina estudada nos Estados Unidos há vários anos. 

O Brasil entrou em estado de guerra contra a Alemanha recebendo apoio das outras 

nações americanas, cujas respostas ao comunicado brasileiro foram estampadas nos jornais do 

país. Todos evocavam o “americanismo” para se solidarizarem com o Brasil, como 

poderemos ver na declaração do Equador:  

Em assunptos relativos á dignidade e soberania dos povos, não ha outro 

caminho senão o da defesa, por todos os meios conducentes. O mesmo 

governo reitera a expressão de sympathia para com o Brasil não só por 

amplo americanismo, como por velha ininterrupta amizade (O 

IMPARCIAL, 1917, p. 5, grifo nosso). 

Surgiu a oportunidade de inclusão da língua espanhola no Brasil, por causa da 

iniciativa do Uruguai, que percebeu a necessidade de aproximação mais efetiva com a grande 

nação brasileira, inserindo a língua portuguesa, no final de 1917, primeiro no ensino 

secundário, depois nos cursos de sua Escola Militar.  

Ao incluir uma cadeira de Português, facultativa, no ensino secundário que abrangeria 

dois anos, o governo uruguaio, em mensagem ao governo brasileiro, comunicou a sua decisão 

em setembro de 1917, enviando tradução da Mensagem do Dr. Rodolpho Mezzera, Ministro 

de Instrução Pública daquele país. Abriu-se, então, uma chance de o Brasil demonstrar seu 

interesse por uma aproximação mais efetiva no campo cultural, não só com o Uruguai, mas 

com toda comunidade hispano-americana. Uma oportunidade muito vantajosa para o Brasil, 

não só de ensinar o espanhol aos brasileiros, mas de poder, com a atitude de reciprocidade 

para com o Uruguai, levar a língua portuguesa a outros países da América. A abertura de uma 

cadeira de língua espanhola no Colégio Pedro II, em agradecimento ao gesto do governo da 

República Oriental do Uruguai, foi proposta pelo então Ministro do Interior, Carlos 

Maximiliano. 

                                                           
15

 O idioma inglês já havia sido implantado no Brasil desde 1809 (ver Oliveira, 1999, 2006). 
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Após mais de um ano de espera, por fim, em 1919, a inclusão do ensino de espanhol 

na educação secundária brasileira teve início com a abertura de concurso para a cadeira de 

espanhol no Colégio Pedro II, em decorrência do aumento de subvenção para a criação da 

disciplina, aprovado pela Lei nº 3.674, de 7 de janeiro desse ano. Dois meses após a 

aprovação da referida Lei, 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 de 

Veras Nascentes (1886-1972), nomeado em 18 de outubro de 1919. Em 1920, Nascentes 

publicou o compêndio Grammatica da Lingua Espanhola, pela Livraria Drummond Editora: 

primeira gramática de espanhol publicada no Brasil. 

Três meses após a comunicação da abertura de uma cadeira de português no ensino 

secundário de seu país, o Governo uruguaio fez uma solicitação formal para que o Brasil 

criasse uma cadeira de espanhol nos estabelecimentos militares, através de sua delegação no 

Brasil, que comunicou, por Nota n. 67, de 05 de dezembro de 1917, ao governo brasileiro o 

texto da Resolução do seu governo, de 10 de outubro do mesmo ano que 

[...] mandara crear a cadeira de lingua portugueza, na Escola Militar do 

Uruguay; e lembrou, ao mesmo tempo, que, em vista das razões 

fundamentaes da mesma Resolução, parecia logico pensar que ellas 

pudessem suggerir a mesma medida ao Ministerio da Guerra do Brasil 

(BRASIL, 1920, p. 184).  

O Ministério da Justiça e Negócios Interiores tomou conhecimento do teor da nota em 

31 de janeiro de 1918, por intermédio da Seção de Negócios Políticos e Diplomáticos da 

América e, em 13 de fevereiro de 1918, enviou Aviso nº 2, comunicando ao Ministério da 

Guerra da Resolução uruguaia 

[...] ponderando que, além das vantagens de ordem social, invocadas no seu 

artigo 1º, também parecia, do ponto de vista militar, que a medida de 

reciprocidade se impunha, e que muito lucrariam, em efficiencia, os nossos 

Officiaes, se tivessem um conhecimento, tão perfeito quanto possível, do 

idioma de todos os nossos visinhos (BRASIL, 1920, p. 185). 

Por Aviso nº 14, de 06 de março de 1918, o Ministério da Guerra deu resposta ao 

Governo do Uruguai de que estava tomada a decisão de incluir o Espanhol nos 

estabelecimentos militares de ensino. O Ministro da Guerra declarou-se orgulhoso e satisfeito 

com a decisão e afirmou que o conhecimento recíproco das duas línguas propiciaria um ganho 

mútuo principalmente em relação à tecnologia (BRASIL, 1920). Para efetivar o ensino do 
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Espanhol foi necessária a revisão dos regulamentos militares e a assinatura de vários 

Decretos. 

Apesar das trocas de gentilezas e dos textos oficiais apresentarem discurso que o 

ensino de espanhol seria bom para o Brasil, tanto no âmbito do Ensino Militar como no do 

Ensino Secundário, e que esta seria uma maneira de aproximação entre o Brasil e os países 

vizinhos, nada foi alterado na legislação vigente do ensino formal brasileiro. O Decreto nº 

11.530, de 18 de março de 1915, principalmente, não favorecia efetivamente o 

desenvolvimento do ensino da língua espanhola, uma vez que essa cadeira no Ensino 

Secundário era facultativa, assim sendo, não existiam exames finais, os alunos não tinham 

interesse em estudar, porque não havia reprovação. Nascentes chegou a solicitar ao Ministro 

João Luiz Alves (1870-1925) a alteração para que a cadeira fosse obrigatória, mas sem 

sucesso (NASCENTES, 1952). O ingresso no ensino superior se dava através de exame de 

vestibular. O candidato deveria, além de outros critérios, prestar prova escrita fazendo 

tradução de um texto de literatura francesa e outro de autor alemão ou inglês, sem o uso de 

dicionário. As literaturas espanhola e hispano-americana, que faziam parte dos estudos da 

cadeira de Literatura Geral e Nacional do Colégio Pedro II desde 1870, deixaram de compor o 

currículo em 1912 com novo regulamento do estabelecimento. Desta forma, a língua 

espanhola não atraía os alunos.  

O Estado de São Paulo e a União Brasileira também estabeleceram a criação de uma 

cadeira de espanhol em 1917, conforme publicação de noticias do Uruguai no jornal O Paiz: 

Causou grande satisfação aqui a noticia transmittida á chancellaria pelo 

Ministro Manoel Bernardez de que o Estado de S. Paulo, a exemplo do que 

fez a União brasileira e como uma homenagem ao Uruguay, estabeleceu 

solemnemente uma cathedra para o ensino da língua castelhana (O PAIZ, 

1917, p. 3) 

Não conseguimos fontes que permitissem saber o desenrolar dessas iniciativas; se 

houve de fato a implantação da língua espanhola no estado, as consequências, nomeação de 

professores, estabelecimento de ensino ou quaisquer informações que pudessem dar indícios 

da entrada do idioma nos currículos paulistas. Entretanto, esta informação publicada no jornal 

indica que não somente a Capital Federal se envolveu, naquele momento, no processo de 

estreitamento das relações internacionais e de imersão da corrente de “sentimentos 

americanistas”, mas também o mais importante estado do país.  
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Não obstante, o sentimento de pertencimento a uma comunidade americana no início 

do século XX estava mais ligado ao problema da guerra e da proteção de interesses 

comerciais que propriamente a uma aproximação linguística entre os idiomas de Camões e de 

Cervantes. Não houve o desenvolvimento da cadeira de português no Uruguai. Quanto ao 

Brasil, a falta de uma política linguística que desse uma viabilidade ao ensino do espanhol 

gerou desinteresse pelo idioma, tendo como consequência a saída do espanhol dos currículos 

militares, em 1920 e do ensino secundário em 1925. No segundo quartel do século XX entra 

em cena a Segunda Guerra Mundial e, em consequência, novas articulações políticas e 

militares na América dão força ao americanismo, desta vez, estão em jogo além das grandes  

finalidades políticas e comerciais há interesses intelectuais e culturais, incluindo a língua 

como veículo não só de comunicação mas de poder e de aculturação. Desta forma, o Brasil 

viabiliza a nova entrada da língua espanhola e suas literaturas no Ensino Secundário em 1942, 

mas também empenha esforços para que a língua portuguesa fosse implantada nos países 

hispano-americanos. 

A seguir inserimos o Gráfico 1 com a Linha do Tempo da institucionalização do 

ensino de espanhol no Brasil (1870-1961), para que o leitor tenha uma visão geral dos temas 

tratados nos capítulos seguintes: 
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Gráfico 1 – Linha do Tempo da institucionalização do ensino de espanhol no Brasil (1870-1961).  

Fonte: Gráfico elaborado a partir da legislação consultada e notícias de jornais. 
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Verificamos que houve finalidades diversas para a implantação das literaturas 

espanhola e hispano-americanas, desde as três últimas décadas do século XIX e da língua 

espanhola no início do século XX. Analisaremos as configurações políticas, culturais e 

pedagógicas dessa institucionalização nos próximos capítulos, bem como o retorno da língua 

espanhola e suas literaturas no Ensino Secundário a partir de 1942. 
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2. A LÍNGUA ESPANHOLA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Examinadas as motivações para a inclusão da língua espanhola nos currículos da 

educação formal no Brasil, passaremos a analisar com mais detalhamento a formação 

comercial, militar e do magistério, por meio da legislação específica, bem como as notícias, 

pronunciamentos, sugestões, nomeações de professores, entre outras matérias publicadas em 

jornais. 

Buscamos identificar as finalidades do ensino do espanhol nas instituições de 

formação profissional, com o intuito de desvelar como o idioma de Lope de Vega contribuiria 

com essa formação no momento de seu ingresso nos currículos, ao mesmo tempo perceber 

como esse ensino foi compreendido pelos agentes educacionais e pelos alunos.  

  

2.1. ENSINO COMERCIAL 

As línguas estrangeiras, no Brasil, estiveram presentes na institucionalização das 

matemáticas, integrando as Aulas de Comércio e Agricultura, no século XIX. A primeira peça 

legislativa, após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, foi o Alvará de 15 de julho de 

1809, criando aulas comerciais na Corte, em Pernambuco e na Bahia (TELES, 2012). A partir 

de 1846, um novo regulamento mudou a denominação de Aula de Comércio, da Corte, para 

Instituto Comercial do Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 2006). Os candidatos para ingresso nesse 

Instituto deveriam prestar exame de conhecimento na Gramática Nacional, Aritmética e 

tradução da língua francesa ou inglesa. 

As aulas das línguas inglesa e francesa no início do século XIX serviram como 

ferramenta para que os comerciantes pudessem desempenhar suas funções mercantis a 

contento. No entanto, essa política da Coroa Portuguesa contribuiu significativamente para a 

constituição do estudo dessas línguas como disciplinas escolares (TELES, 2012).  

Por motivações comerciais, devemos entender a necessidade de melhor capacitar os 

novos profissionais que passaram a atuar no Brasil em virtude da abertura dos portos do país 

às nações amigas, realizada por D. João VI, mesma época em que foram instituídas as aulas 

de línguas vivas.  
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Já na segunda metade dos Oitocentos, em 1856, Couto Ferraz assinou o Decreto nº 

1.763, no qual ordenava que o aluno, para ingressar no Instituto do Comércio do Rio de 

Janeiro, deveria estar aprovado, dentre outras matérias, em Inglês e Francês (OLIVEIRA, 

2006), fato que evidenciava a consolidação da importância do ensino de idiomas. No início do 

século XX, com acordos comerciais entre o Brasil e vários países hispano-americanos, adveio 

a necessidade da entrada da língua espanhola nos cursos comerciais, tal como veremos a 

seguir.  

A língua espanhola, no século XX, acompanhou essa tendência de inclusão de línguas 

no comércio, com fins específicos, diante de necessidades de cada época. Nesse sentido, o 

Presidente da República, ao decretar de utilidade pública a Academia de Comércio do Rio de 

Janeiro, em 1905, reconhecendo os diplomas por ela emitidos como oficiais, por meio do 

Decreto nº 1.339, de 9 de janeiro de 1905, e estendendo os seus efeitos à Escola Prática de 

Comércio de São Paulo, insere pela primeira vez no Brasil a língua espanhola nos currículos 

oficiais do país.  

A finalidade das escolas comerciais era a de dar ao alunado conhecimentos técnicos 

para o trabalho no campo comercial, bem como a de ministrar uma gama de disciplinas de 

humanidades para formação dos trabalhadores com o mínimo de cultura, de acordo com a 

ideologia republicana nacionalista. Para tanto, o Decreto citado previa dois cursos: um geral e 

um superior. 

O curso geral daria a formação de guarda-livros, perito judicial e demais funcionários 

da Fazenda, servindo de preparação para o superior, que habilitaria os ocupantes dos cargos 

de agentes consulares, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, atuários de 

companhia de seguros e chefes de contabilidade de estabelecimentos bancários e grandes 

empresas comerciais. Esse curso teria as seguintes matérias: português, francês, inglês, 

aritmética, álgebra, ciências naturais, noções de direito civil e comercial, de legislação da 

Fazenda e aduaneira, prática jurídico-comercial, caligrafia, estenografia, desenho e 

escrituração mercantil.  

O curso superior trazia o ensino de geografia comercial e estatística, história do 

comércio e da indústria, tecnologia industrial e mercantil, direito comercial e marítimo, 

economia política, ciência das finanças, contabilidade do Estado, direito internacional, 
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diplomacia, historia dos tratados e correspondência diplomática, alemão, italiano, espanhol, 

matemática superior, contabilidade mercantil comparada e banco modelo (BRASIL, 1907, 

grifo nosso). 

Seguindo-se a lógica de maior importância pela posição que aparece no texto legal, 

como exposto por Rodrigues (2010), verificamos que, para o ensino comercial, a sequência 

era o alemão, uma língua germânica, depois as duas línguas latinas (primeiro o italiano e 

depois o espanhol). Isso leva à compreensão de que a prioridade se estabelecia a partir do que 

se considerava mais difícil e para, por fim, chegar-se ao que era tido como mais fácil em 

termos de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, reforçando a voz corrente do período em 

considerar o espanhol simples para aprendizes brasileiros, uma ideia recorrente e que persistiu 

durante todo século XX.  

Em 27 de novembro do mesmo ano, o Governo baixou o Decreto nº 1.423, estendendo 

à Escola Comercial da Bahia
16

, instituição criada em março desse ano, o caráter oficial dos 

seus currículos nos mesmos moldes do Decreto nº 1.339. Durante os vinte anos seguintes à 

publicação desse Decreto, o Governo Federal passou a equiparar país afora diversos 

estabelecimentos de ensino comercial à Academia de Comércio do Rio de Janeiro. Esses 

estabelecimentos eram obrigados a seguir somente o currículo do curso geral enquanto não 

fosse regulamentado o ensino comercial no Brasil. Registram-se a seguir as diversas 

equiparações de estabelecimentos comerciais à Academia de Comércio do Rio de Janeiro, 

promovidas pelo Governo, no período de 1905 a 1925. 

 Quadro 1 – Estabelecimentos equiparados à Academia de Comércio do Rio de Janeiro. 
DECRETO ESTABELECIMENTOS 

Número Ano Nome Estado 

2.305 1910 Academia de Comércio de Pelotas Rio Grande do Sul 

3.199 1916 
Escola de Comércio José Bonifácio São Paulo 

Escola de Comércio Bento Quirino São Paulo 

3.169 1916 
Escola Superior de Comércio do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

Escola de Comércio de Porto Alegre Rio Grande do Sul 

3.239 1917 

Instituto Comercial da Capital Federal  Rio de Janeiro 

Academia de Comércio de Pernambuco Pernambuco 

Academia de Comércio de Alagoas Alagoas 

                                                           
16 Em 1934 a Escola passou a se denominar Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis. 
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4.727-A 1923 

Academia de Ciências Comerciais Alagoas 

Liceu de Artes, Ofícios e Comércio do S. Coração de Jesus São Paulo 

Instituto Comercial Mineiro Minas Gerais 

Instituto Lafayette Rio de Janeiro 

Liceu de N. S. Auxiliadora São Paulo 

Escola Comercial São Paulo 

Escola Prática do Comércio Ceará 

Associação Comercial do Pará Pará 

Escola do Comércio Pernambuco 

Academia de Comércio Pernambuco 

Fonte: Quadro elaborado a partir da legislação consultada. 

Em 1925, o ensino comercial tinha se desenvolvido em todo país, mas não havia 

padronização de currículos, visto que nem todos os estabelecimentos criados estavam 

equiparados à Academia de Comércio do Rio de Janeiro. Consequentemente não sofriam 

qualquer fiscalização do Governo Federal. Desse modo havia uma multiplicidade de matérias 

de ensino, não havia padronização no nome dos estabelecimentos e menos ainda da 

designação de nome dos cursos. 

Com o intuito de promover uma reforma no ensino comercial no Brasil, O Ministro da 

Agricultura, Indústria e Comércio, Dr. Miguel Calmon da Pin e Almeida, solicitou estudos de 

propostas de projetos para compor uma base para a regulamentação nacional ao Secretário do 

Conselho Superior do Comércio, Dr. Heitor da Nóbrega Beltrão (1892-1959), e aos Drs. 

Figueira de Mello e Horácio Berlinck. 

Beltrão criticou, nas justificativas de seu projeto de reforma do ensino comercial, o 

modo como foram feitas as equiparações à Escola de Comércio do Rio de Janeiro, ao dizer 

que “o favor official foi se barateando cada vez mais: multiplicaram-se as declarações de 

utilidade pública e as subvenções orçamentarias”, como também ressaltou a urgência de uma 

regulamentação do ensino comercial (BRASIL, 1925). 

Outrossim, Beltrão fez um levantamento de estabelecimentos de ensino comercial no 

Brasil e encontrou quarenta e quatro escolas que ofertavam um curso comercial que ele 

chamou de comum, pois cada estabelecimento denominava de uma forma diferente, com uma 

gama de noventa e cinco matérias distintas. Dentre essas matérias, as línguas vivas estavam 
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assim distribuídas: Francês, em dez estabelecimentos; Inglês, em doze; Alemão, em quatro; 

Italiano, em sete e Espanhol, em um (BRASIL, 1925). 

O Ensino Comercial, em geral, tinha influência do Ensino Secundário, ofertando 

disciplinas de humanidades e, consequentemente, de línguas estrangeiras, para dar uma 

formação de cultura geral, além da parte prática com disciplinas técnicas. Os dois idiomas que 

tinham maior prestígio eram o Francês, por ser uma língua de aquisição de cultura, e o Inglês 

por seu alcance comercial (o Brasil tinha, em 1925, 50% de sua exportação direcionada para a 

nação norte-americana). 

Em relação ao curso superior, Beltrão afirmou o ter encontrado em seis 

estabelecimentos dos quarenta e quatro consultados, com a seguinte distribuição das línguas 

vivas: Francês, em um estabelecimento; Inglês, em dois; Italiano, em quatro; Alemão, em 

cinco; Espanhol, em cinco. É pertinente ressaltar que as escolas equiparadas não eram 

obrigadas a criar o curso superior, mas se criado deveria seguir o currículo apresentado no 

Decreto nº 1.339. 

Segundo a proposta de Heitor Beltrão, o Ensino Comercial deveria ter um curso 

fundamental e um superior, ministrados em quatro anos cada um, com as línguas vivas 

distribuídas em todos os anos letivos. O Francês e o Inglês comporiam o curso fundamental 

que se destinava a formar datilógrafo e auxiliar do comércio e indústria, correspondentes 

esteno-datilógrafo em português, francês e inglês, empregado de escritório e viajante 

comercial e, guarda-livros.  

Ainda nessa proposta, o curso superior destinar-se-ia à formação das funções de 

contador, perito judicial, perito da fazenda, perito aduaneiro, chefe de escritório comercial e 

industrial, agentes econômicos, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, entre 

outros, tendo o aprendizado das línguas alemã ou italiana e a espanhola. Neste caso, a duração 

seria de três anos para as duas primeiras e de dois anos para a última, pois segundo Beltrão a 

língua espanhola seria mais acessível para os brasileiros. Esse fato evidencia mais uma vez a 

presença do discurso da pseudo-facilidade no aprendizado da língua de Cervantes, o que nos 

faz notar que esse equívoco vem permanecendo desde séculos anteriores, herança das 

aproximações entre Portugal e Espanha, época em que a Corte portuguesa era bilíngue, como 

apontamos no capítulo 1.  
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Como a língua espanhola era considerada muito parecida com a língua portuguesa, 

pensava-se não haver necessidade de muito estudo para ter um conhecimento instrumental 

que pudesse dar aos alunos, funcionários de cargos superiores do comércio, uma prática 

escrita e falada para a compreensão no seu cotidiano laboral. Essa ideia está bem retratada no 

texto da gramática de Antenor Nascentes, 1920, quando o catedrático do Colégio Pedro II 

afirma que “o espanhol é parecidissimo com o portuguez, como toda a gente o sabe. Quem 

conhece o portuguez, com facilidade lê e comprehende o espanhol [...]”
17

 (NASCENTES, 

1920, p. iv). 

As línguas estrangeiras ministradas no Ensino Comercial deveriam dar condições para 

que, no final de curso, o aluno pudesse falar e escrever corretamente a língua estudada, a 

partir de sua gramática, de preferência simplificada, com ênfase maior na prática sobre 

assuntos comerciais, com aulas específicas de correspondências comerciais ensinadas na 

língua-meta, como dito anteriormente, foi o início do ensino da língua espanhola para fins 

específicos. 

Para Figueira de Melo e Berlink, as línguas vivas estudadas no ensino superior, em 

estabelecimentos denominados Faculdades de Ciências Econômicas, seriam a espanhola no 

primeiro ano, a italiana no segundo e a alemã no terceiro e teriam caráter eminentemente 

prático.  

Após reunião com vários representantes dos diversos estabelecimentos de ensino 

comercial do Brasil, Associações Comerciais e demais interessados, ouvidas as sugestões, o 

Governo Federal aprovou novo Regulamento, mediante Decreto n. 17.329, de 28 de maio de 

1926, para os estabelecimentos de ensino técnico comercial reconhecidos, com dois cursos, 

um curso geral, obrigatório para todos os estabelecimentos, e um curso superior, facultativo. 

Em relação às línguas vivas, o Decreto aprovado confirmou a proposta de Beltrão para o 

curso geral, mas diferiu para o curso superior, no número de línguas a ser estudadas. Na 

                                                           
17

 É importante que haja um estudo mais aprofundado desse discurso de Nascentes, pois ele influenciou outros 

autores de compêndios, professores e estudantes. Mas, será que realmente ele acreditava nessa facilidade ou o 

seu discurso seria uma estratégia de um professor recém nomeado para um disciplina nova que pretendia um 

engajamento dos alunos? Lembramos que ele, como relatou em seu Discurso (1952), estudou uma vasta 

bibliografia, inclusive importando livros da Espanha. Aliado ao estudo teórico acrescentou o conhecimento 

prático obtido com o convívio com as famílias espanholas Álvarez Coello, Areia e Mourinho. 
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proposta inicial seriam duas: a espanhola e mais uma escolhida entre a alemã ou a italiana; 

todavia foi aprovada uma única língua escolhida entre as três já citadas (espanhola, alemã ou 

italiana). Também o tempo de estudos foi aprovado em três anos para qualquer das três, 

conforme se observa nos Quadros 2 e 3 que seguem: 

Quadro 2 – Distribuição das disciplinas do curso Geral do comércio, a partir de 1926: 
Ano Disciplinas 

1º 
Propedêuticas 

Intrução Moral e Cívica; 

Português; 

Francês; 

Inglês; 

Matemáticas (aritmética e álgebra); 

Geografia física e política; 

Aula de caligrafia. 

Técnicas Contabilidade. 

 

 

 

 

2º 

Propedêuticas 

Português; 

Francês; 

Inglês; 

Matemáticas (aritmética e álgebra); 

Corografia do Brasil; 

História geral e do Brasil; 

Aula de datilografia e desenho. 

Técnicas 
Contabilidade mercantil, métodos de classificação de papéis e sistema de 

fichas. 

3º 

Propedêuticas 

Português; 

Francês; 

Inglês; 

Álgebra e geometria; 

Noções de química, física e história natural; 

Aula de mecanografia e desenho geométrico. 

Técnicas 

Contabilidade agrícola e industrial; 

Noções de geografia econômica e de história do comércio, da agricultura e 

da indústria. 

4º Técnicas 

Matemáticas aplicadas; 

Contabilidade bancária e de companhia de seguros; 

Contabilidade pública; 

Complementos de física, química e história natural, aplicadas ao comércio; 

Noções de direito constitucional, civil e comercial; 

Legislação da fazenda e aduaneira; 

Noções de mercologia e tecnologia mercológica; 

Aula prática de comércio e de processos de propaganda comercial e 

anúncios. 

Fonte: Quadro elaborado conforme Decreto nº 17.329, de 28 de maio de 1926. 

Quadro 3 – Distribuição das disciplinas do curso Superior do comércio, a partir de 1926: 

Ano Disciplinas 

1º 

Alemão, italiano ou espanhol; 

Matemáticas aplicadas às operações comerciais; 

Geografia humana, geografia comercial; 

Tecnologia industrial e mercantil; 

Contabilidade administrativa, agrícola e industrial. 

2º 
Alemão, italiano ou espanhol; 

Obrigações do direito civil, direito comercial e marítimo; 
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Economia política, ciência das finanças; 

História do comércio, da agricultura e da indústria; 

Direito constitucional e administrativo, ciência da administração. 

3º 

Alemão, italiano ou espanhol; 

Contabilidade mercantil comparada e banco-modelo; 

Direito internacional, diplomacia, história dos tratados e correspondência consular e 

diplomática; 

Direito industrial e legislação operária; 

Psicologia aplicada ao comércio; noções de arte decorativa. 

Fonte: Quadro elaborado conforme Decreto nº 17.329, de 28 de maio de 1926. 

O objetivo do ensino das línguas no curso superior era de que os alunos pudessem 

falar e escrever com facilidade a língua estrangeira. Desta forma, os professores deveriam 

ministrar suas aulas através de um ensino fundamentalmente prático, ministrado na língua-

alvo, com ênfase nas correspondências comerciais. Os alunos dos cursos geral e superior 

receberiam respectivamente diplomas de Contador e de Graduado em Ciências Econômicas e 

Comerciais, que com o desenvolvimento dos currículos dos cursos da área de comércio 

passariam por distintas reformas e em linhas gerais estariam caminhando para a formação do 

Técnico em Contabilidade e do Contador, respectivamente. 

A língua espanhola, por ser “parecidíssima com o português”, como ressaltara Antenor 

Nascentes em 1920, ou por ser uma língua “acessível aos brasileiros” como afirmou Beltrão 

(Brasil, 1925), não resistiu ao discurso simplista dos legisladores e saiu do currículo do 

Ensino Superior Comercial a partir da nova reforma aprovada pelo Decreto nº 20.158, de 30 

de junho de 1931, assinado pelo chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, e seu Ministro 

da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos, proveniente, “praticamente na íntegra, de 

um projeto [...] elaborado por uma equipe composta, na Álvares Penteado
18

, pelo professor 

Horácio Berlinck [...]” (FAZOLI FILHO, 1992, p. 50). Vale Ressaltar que o Ministério da 

Educação e Saúde, criado em 1930, ocupou-se de todos os níveis de ensino e iniciou já a 

partir de sua criação uma reestruturação do sistema educacional brasileiro (primário, 

secundário, superior e profissional). 

Destarte, a língua espanhola não se manteve por muito tempo no Ensino Superior 

Comercial, uma vez que não tinha à época, de um lado, tradição cultural, ficando essa função 

a cargo da língua francesa e de outro, força comercial, característica da língua inglesa, já que 

o Brasil tinha uma balança comercial fortemente voltada para os países anglo-saxões, 

                                                           
18

 A Escola de Comércio Álvares Penteado surgiu em 1902 com o nome de Escola Prática de Comércio de São 

Paulo, e tinha como objetivos ministrar ensino profissionalizante do comércio para alunos a partir de 15 anos. 
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principalmente os Estados Unidos. Aliado a isso, havia um discurso forte de que o espanhol 

era de fácil aprendizagem para os brasileiros, não necessitando de muito esforço para 

aprendê-lo. 

Essa concepção dos brasileiros em relação ao espanhol, de que não haveria 

necessidade de estudá-lo permeou todas as tentativas de implantação de seu ensino nas 

instituições brasileiras, no início do século XX, constituindo-se uma permanência, pelo menos 

até a década de 1990, conforme Celada (2002) ressalta em sua pesquisa: 

O efeito de proximidade dado pela específica relação entre as materialidades 

das duas línguas de origem latina – espanhol e português do Brasil – 

contribui a produzir um “efeito de transparência” que se associou ao referido 

menosprezo da necessidade de submeter-se ao estudo da língua espanhola. 

Nesse sentido, inclusive, é possível afirmar que, em muitos casos, o espanhol 

se apresentava, mais do que como uma língua estrangeira, como uma 

“versão”, ora “mal falada” (sic), ora “mais formal”, do português do Brasil. 

Em síntese, e de uma forma geral, podemos dizer, com relação ao estatuto 

dessa língua no Brasil, que não lhe era suposto um saber e, por isso, o 

enunciado possível na boca de não poucos brasileiros até o início da década 

de 90 era: “Estudar espanhol?! Precisa mesmo?” (CELADA, 2002, p. 31-

32). 

 

2.2. ENSINO MILITAR 

O ensino de línguas no Brasil, no período que se estende de 1870 a 1890, tem uma 

finalidade prática de ser meio de comunicação do pensamento, sem perder as características 

acumuladas em décadas anteriores de caráter instrumental e literário. No âmbito militar, por 

falta de certos manuais em português, houve a utilização de compêndios estrangeiros em 

algumas disciplinas para o cumprimento da meta de formar hábeis oficiais de artilharia e 

engenharia, com capacidade de atender a outros serviços militares administrativos minas, 

portos e pontes (OLIVEIRA, 2006). O uso dessas obras em língua estrangeira fez com que 

fosse instituído o ensino de línguas vivas a fim de dar acesso ao conteúdo que deveria ser 

estudado. 

Em face dessa necessidade, os Estatutos da Academia Militar do Rio de Janeiro 

publicados em 1810 requeriam a nomeação de professores de línguas vivas, os quais deveriam 

conhecer e ensinar, pelo menos, as línguas francesa, inglesa e alemã. No século XX, o ensino 

das línguas vivas, no âmbito militar, continha uma finalidade instrumental e prática. O ensino 
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militar, nesse período, passou por várias reformas, pois buscava-se um ensino mais 

profissional e voltado para as práticas militares com o mínimo de teoria.  

Na primeira metade do século passado, o Ministério da Guerra promoveu alterações 

nos regulamentos nos anos de 1905, 1913, 1918, 1919 e 1920. Segundo Motta (1976, p. 288), 

“nos quarenta anos que vão de 1905 a 1945, ocorreram cinco reformas no Regulamento da 

Escola Militar. O fato refletiu permanentemente na busca de padrões novos para o ensino, e 

mostra-nos como a Escola se manteve num estado de contínuas mudanças”. Mas, não somente 

na Escola Militar, o ensino no âmbito militar como um todo estava em constantes 

transformações, na busca de um preparo profissional mais robusto, mais qualificado e 

condizente com as transformações do país. 

Em 2 de outubro de 1905, foi sancionado o Decreto n. 5.698, que aprovava os 

regulamentos para os institutos militares de ensino, os quais contavam com seis tipos de 

escolas que davam desde a instrução elementar para praças até a escola superior para o mais 

alto escalão do Estado Maior, e um colégio militar que proporcionava educação secundária e 

instrução militar gratuita para os filhos dos oficiais efetivos e reformados do exército e da 

armada, oficiais honorários por serviços de guerra e aos filhos das praças mortas em combate, 

como também, mediante contribuição monetária a menores procedentes de outras classes 

sociais. 

As escolas as quais se refere o Decreto eram: 1. Escolas Regimentais, com a 

incumbência da instrução elementar; 2. Escola de Guerra, para a instrução preliminar das três 

armas (infantaria, cavalaria e artilharia); 3. Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria, que 

teria por fim aperfeiçoar os estudos da Escola de Guerra; 4. Escola de Artilharia e Engenharia, 

com a finalidade de especializar os alunos vindos das duas escolas anteriores. A escola 

ofereceria dois cursos (de artilharia e de engenharia); 5. Escola de Aplicação de Artilharia e 

Engenharia. Essa escola teria a finalidade ministrar o ensino prático complementando os 

estudos dos artilheiros e engenheiros; 6. Escola de Estado-Maior, que teria a responsabilidade 

de proporcionar aos oficiais, até o posto de capitão, formados nas escolas anteriores, instrução 

militar complementar superior.  

As quatro escolas intermediárias eram responsáveis pela formação do oficial do 

exército. As duas primeiras (Escola de Guerra e Escola de Aplicação de Infantaria e 
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Cavalaria) executavam o ensino básico dos oficiais e para os oficiais “infantes” e 

“cavalerianos”, esses estudos estariam concluídos. Por sua vez, para “artilheiros” e 

“engenheiros” tratava-se apenas o primeiro grau de estudos, terminando a formação nas duas 

escolas seguintes (Escola de Artilharia e Engenharia e Escola de Aplicação de Artilharia e 

Engenharia) (MOTTA, 1976).  

Além da reforma dos estatutos das escolas e do colégio, o Decreto 5.668 criou a 

Escola de Estado-Maior, que tinha como objetivo a instrução superior, após a formação do 

oficial pelas escolas militares, com um curso que tinha a duração de vinte e quatro meses, 

divididos em três períodos. Nele o ensino do espanhol era ministrado no terceiro período, que 

tinha a duração de cinco meses para as práticas e um mês para os exames finais, em caráter 

obrigatório, juntamente com o francês, ficando o ensino do inglês ou do alemão optativo, com 

a atuação de um professor para cada língua.  

Na sucessão de estudos para a formação dos oficias do exército, é interessante notar o 

lugar das línguas vivas. Elas eram ministradas no Colégio Militar (francês e inglês ou 

alemão), que tinha um currículo misto com disciplinas de humanidades baseadas no Colégio 

Pedro II e as de instrução propriamente militar, nos cursos de aperfeiçoamento da prática 

(francês e inglês ou alemão) e no Ensino Militar Superior (francês, espanhol e inglês ou 

alemão). A seguir veremos em cada um desses estabelecimentos como se deu a entrada do 

ensino da língua espanhola em seus currículos. 

 

2.2.1.Escola de Estado Maior 

A entrada da língua espanhola no ensino superior deve-se, muito provavelmente ao 

fato de o Brasil estar em pleno esforço de uma maior integração com os países hispano-

americanos, visto que, após várias guerras nas quais participou contra países americanos, 

como a Guerra da Cisplatina (1825-1828), a do Uruguai (1864-1865), e principalmente a do 

Paraguai (1864-1870) com a formação de aliança com a Argentina e Uruguai, serviram de 

aprendizado e mostraram ao Brasil o despreparo tanto na comunicação com esses países 

quanto na tática militar e a necessidade de intercâmbio militar e de tecnologia para 

profissionalização do pessoal e a modernização do aparato bélico brasileiro. 



49 

 

 

 

A Escola de Estado Maior – EEM – iniciou suas atividades em 1906, sendo no mês de 

abril do ano seguinte nomeado o professor Possidônio de Carvalho Moreira
19

, para as aulas de 

língua espanhola, com vencimento anual de 4:200$000, passando desta forma a ser o primeiro 

professor de língua espanhola no ensino formal do país do qual se tem notícia. Já em 1909, 

com a alteração do Decreto 5.698, o idioma saiu do currículo e o professor Moreira passou a 

lecionar a língua francesa. 

Com a reforma de 1905, o Ministério da Guerra, comandado pelo general Francisco de 

Paula Argolo (1847-1930), visava sanar as dificuldades na capacitação do militar com a 

alteração dos currículos e as línguas vivas entrariam na formação do oficial que seguiria a 

carreira do Estado Maior do Exército, sendo um dos objetivos dessa instituição a elaboração 

de política militar terrestre e tinham, os seus oficiais, que manter contato com autoridades 

militares de outros países. No tocante ao ensino de línguas para a EEM, cabe salientar que os 

alunos teriam apenas cinco meses de práticas das línguas francesa e espanhola (obrigatórias), 

inglesa ou alemã (facultativa), no intuito de aprender a falar e escrever corretamente as 

línguas ministradas, visivelmente um período muito curto para esse aprendizado. Porém, é 

importante ressaltar que as línguas francesa, inglesa e alemã não eram desconhecidas do aluno 

que alcançava a EEM, pois ele já as tinha estudado no ensino secundário ou Colégio Militar, 

ou ainda na Escola Preparatória e de Tática, conforme regulamentos de 1890, enquanto que a 

língua espanhola não estava presente no ensino formal. Ao que parece o tratamento 

equivocado dado à língua espanhola no início do século XX, como já comentado no ensino 

comercial e voltaremos a discutir o assunto quando discorrermos sobre o ensino secundário, 

deve-se ao fato de acreditarem que o espanhol seria muito parecido com o português e por 

isso de fácil apreensão pelo aluno brasileiro, o que pode ter influenciado na sua saída em 

1909.  

Nessa corrida para a modernização do exército brasileiro verificamos que os países 

que possuíam tecnologia militar que poderiam fazer diferença para o exército brasileiro não 

estavam situados na América e sim na Europa, e provavelmente esse fator também deve ter 

influenciado na exclusão da língua espanhola da EEM. Os países aos quais nos referimos são 

a França e a Alemanha, que concorriam para o fornecimento de material bélico e de militares 

                                                           
19

 Possidônio de Carvalho Moreira foi um dos sócios instaladores do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas 

em 1869 e professor do Liceu Alagoano. 
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para a instrução dos exércitos na América Latina, tendo inclusive o Chile, no último quartel 

do século XX, contratado o capitão alemão Emilio Körner Henze para a reforma do seu 

exército (LUNA, 2007). 

Nessa busca por tecnologia e modernização do exército, com as negociações do Brasil 

com a França e a Alemanha, aliada às dificuldades que possivelmente os alunos encontraram 

na aprendizagem da língua espanhola foi fatal, como já o dissemos, para a permanência do 

idioma de Castela nos currículos da EEM. Em fevereiro de 1909, alguns meses após o retorno 

de uma turma de oficiais, que em 1906 foram para a Alemanha estagiar em seu exército, o 

Regulamento da EEM foi alterado e o espanhol, que era obrigatório, foi substituído pelo 

alemão, ficando então o francês e o alemão obrigatórios e o inglês, facultativo. Vale ressaltar 

que a disputa foi vencida pela França, que enviou em 1919 uma missão militar para instrução 

e modernização do exército brasileiro, aqui permanecendo até 1929.  

O ensino da língua espanhola somente retornaria para os currículos em 1934, quando 

foi assinado o Decreto nº 24.539, de 3 de julho, pelo então Ministro da Guerra, Pedro Aurélio 

de Góes Monteiro, dando um novo Regulamento à EEM, na gestão do Presidente Getúlio 

Vargas. A instituição estava destinada a dar prosseguimento aos estudos dos oficiais do 

exército, em nível superior, preparando profissionais para o comando. 

A EEM mantinha dois cursos: curso de estado-maior e curso de informações. O 

primeiro estava subdividido em A e B, com dois anos de duração cada, com um ano de 

preparação para os oficiais da Categoria A. O curso A, de acordo com o Art. 3º do referido 

Decreto, destinava-se à formação de oficiais de 1º tenente a major e tinha como finalidade 

 1º. desenvolver o estudo relativo à tática e ao emprego das armas e dos 

serviços e ensinar o funcionamento dos estados-maiores de Divisão (Divisão 

de Infantaria e Divisão de Cavalaria) e de Exército (Divisão Aérea) em 

campanha;  

2º. ministrar conhecimentos gerais de estratégia e de altas questões relativas 

à organização da Defesa Nacional;  

3º. desenvolver conhecimentos relativos à cultura geral dos oficiais 

(BRASIL, 1934, p. 1) 

O curso B, destinado à formação dos majores e tenentes-coronéis, tinha a finalidade de 

ministrar “conhecimentos gerais relativos à doutrina de guerra, aos processos de combate e ao 
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serviço em campanha, de maneira a preparar os oficiais técnicos para o exercício das funções 

técnicas de direção” (BRASIL, 1934, p. 1). 

Nessa configuração, dentre as línguas vivas, somente a língua espanhola era ensinada 

no curso de estado maior (Categorias A e B), em dois anos, na parte de formação geral, com a 

finalidade prática, pois os oficiais ingressantes estariam diretamente ligados às campanhas de 

guerra, táticas gerais das armas, funcionamento das divisões do estado maior e contatos com 

militares estrangeiros. Possivelmente as línguas inglesa e francesa não faziam parte da EEM, 

pois os alunos ingressantes já teriam conhecimentos suficientemente adquiridos nas 

instituições militares precedentes. 

 

2.2.2.Colégios Militares 

Os colégios militares eram instituições destinadas à educação geral e instrução militar 

que acolhiam gratuitamente os filhos e netos de militares e alunos de outras classes mediante 

contribuição pecuniária. Havia três dessas instituições no Brasil: no Rio de Janeiro, capital, 

em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e em Barbacena, no estado de Minas Gerais. Esses 

colégios serviam de iniciação à profissão das armas e de preparatório para o ingresso nas 

Escolas Militares ou Escola Naval. Para o Colégio Militar de Barbacena foi nomeado, em 

abril de 1918, Laudelino de Oliveira Freire (1873-1937)
20

 para a cadeira de língua espanhola, 

o professor já lecionava outras disciplinas no mesmo colégio. 

Como relatado no capítulo 1, a língua espanhola, que já havia composto por 3 anos o 

currículo da Escola de Estado Maior, retornou aos currículos das instituições militares, em 

1918, a partir de uma solicitação do Governo do Uruguai, aceita pelo Brasil, que passou a 

promover alterações nos Regulamentos dessas instituições. No caso específico dos Colégios 

Militares, foi publicado o Decreto nº 12.956, de 10 de abril de 1918, que aprovou novo 

Regulamento, segundo o qual o curso dividir-se-ia em seis anos e o aluno teria as seguintes 

                                                           
20

 Laudelino de Oliveira Freire era sergipano, natural da cidade de Lagarto. Iniciou seus estudos preparatórios na 

cidade de Laranjeiras, Sergipe, e os terminou na Academia Militar do Rio de Janeiro, formando-se em Ciências 

Jurídicas pela Faculdade Livre de Direito na Capital Federal. Foi advogado, professor catedrático do Colégio 

Militar, deputado por Sergipe e escritor com colaborações em vários periódicos e diversos livros publicados. Foi 

também membro da Academia Brasileira de Letras assumindo a cadeira vaga pela morte de Ruy Barbosa 

(GUARANÁ, 1925). 
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matérias constituintes de sete seções: 1ª seção: Línguas (português, francês, espanhol e 

inglês); 2ª seção: Matemática; 3ª seção: Ciências Físicas e Naturais; 4ª seção: Geografia, 

Corografia e História; 5ª seção: Desenho; 6ª seção: Infantaria, Ginástica e Tiro ao Alvo; e 7ª 

seção: Esgrima, Equitação, Natação e Música. 

As línguas estrangeiras tinham uma finalidade prática, para que o aluno pudesse 

adquirir a habilidade de falar e traduzir. Com o objetivo de avaliar a aquisição dessas 

habilidades, havia um exame final de cada ano no qual o aluno deveria ser submetido à prova 

de tradução de um texto de vinte a quarenta linhas, arguição oral e conversação. 

Cada colégio militar teria um quadro de docentes composto por 14 professores e 12 

adjuntos. Para a 1ª seção, um professor para o ensino de cada língua (português, inglês, 

francês e espanhol) auxiliado por 3 adjuntos. Os colégios militares tinham o objetivo de 

ministrar a educação secundária militar e, nesse sentido, as reformas nos seus regulamentos 

passaram a seguir, pelos menos em parte, os currículos da educação secundária aprovados 

para o Colégio Pedro II. 

A distribuição das línguas vivas pelo curso estava assim constituída: a língua francesa 

no primeiro, segundo e terceiro ano, a inglesa no quarto e no quinto, e a espanhola no sexto. 

Dessa forma constitui-se uma sequência de prioridade no ensino das línguas nos colégios, 

com a francesa em primeiro lugar com mais tempo para estudá-la, a inglesa em seguida e a 

espanhola, que acabara de entrar com a única finalidade de uma demonstração de amizade do 

Brasil com o Uruguai e os demais países hispano-americanos. 

Todavia, em 1920 já não havia aulas de língua espanhola nos colégios militares. O 

Decreto nº 14.176, de 19 de maio desse mesmo ano, assinado pelo Ministro da Guerra, João 

Pandiá Calógeras (1870-1934), suprimiu as aulas do idioma. A língua de Lope de Vega 

deixou de ser ensinada no mesmo ano de publicação do referido Decreto. Esta é a conclusão 

que se tem da leitura do despacho do Ministério da Guerra publicado no Diário Oficial da 

União, de 2 de junho de 1920, ante requerimento do capitão reformado Américo dos Santos 

Carvalho (18??-1973): “Americo dos Santos Carvalho, capitão, pedindo provimento como 

professor de hespanhol do Collegio Militar de Barbacena. – Indeferido visto estar extinta a 

aula”. É interessante notar que essas alterações ocorreram um ano após o presidente interino 

do Brasil, Delfim Moreira da Costa Ribeiro (1918-1919) ter assinado o Decreto nº 3.741, de 
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28 de maio de 1919, que autorizou a contratação de uma missão militar francesa para a 

instrução do exército brasileiro.  

 

2.2.3.Escola Militar 

Em 24 de abril de 1918, o Governo publicou o Decreto nº 12.977 aprovando novo 

Regulamento da Escola Militar. A instituição passou a ter a finalidade de habilitar as praças 

do exército para assumir as funções de oficiais das quatro armas (infantaria, cavalaria, 

artilharia e engenharia). O ensino estava organizado em cinco cursos, um fundamental de dois 

anos e um para cada arma. Os cursos de infantaria e cavalaria tinham a duração de um ano, já 

os de artilharia e engenharia, dois anos. O ensino poderia ser teórico-prático ou somente 

prático. As disciplinas do ensino teórico-prático estavam organizadas em dezoito cadeiras, por 

sua vez, o ensino prático era composto de prática falada do francês, espanhol e inglês; 

infantaria; cavalaria; artilharia; e, engenharia. O francês e o espanhol eram ensinados nos dois 

períodos do primeiro ano do curso fundamental. Nos dois períodos do segundo ano incluía-se 

também o inglês. Para a cadeira de espanhol foi nomeado por Decreto do dia 8 de janeiro de 

1919 o Capitão de Cavalaria Carlos Arthur Passos Pimentel. 

Nos cursos de Infantaria e Cavalaria, que tinham a duração de um ano, ensinava-se o 

francês e o inglês nos dois períodos de duração do curso. Já nos cursos de artilharia e 

engenharia, com duração de dois anos, nos dois primeiros períodos do curso. As aulas de 

línguas visavam principalmente à aquisição da prática falada em torno de temas técnicos 

inerentes ao trabalho específico do exército e sua tecnologia. Para o ensino das línguas 

estrangeiras a escola contava com um professor e dois adjuntos. 

Para a matrícula na Escola Militar, era exigido que o candidato tivesse, no mínimo, 

três meses de praça e efetivo serviço no exército. Este requisito não era exigido caso o 

candidato tivesse o curso integral em um dos colégios militares. O candidato teria que 

apresentar atestado de aprovação nas seguintes matérias ou exames finais, feitos em um dos 

colégios militares ou em estabelecimentos cujos exames de preparatórios fossem considerados 

válidos para a matrícula nas escolas civis de ensino superior, ou a elas equiparados: 

português; francês; inglês; física e química e noções de mecânica; história natural; geografia 

geral; história geral; e, corografia e história do Brasil. Além da comprovação citada, os 
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candidatos deveriam prestar um exame de admissão com as seguintes matérias: aritmética; 

álgebra; geometria e trigonometria retilínea; e, desenho linear. É interessante observar que 

entre as línguas estrangeiras ensinadas nos colégios militares, somente da espanhola não era 

exigido atestado de aprovação ou exames finais, ou por falha técnica, tendo o texto sido 

copiado integralmente do Regulamento de 1914 para as matrículas, sem as devidas alterações, 

ou por ter sido levado em consideração o fato de tratar-se de uma disciplina nova e 

necessitaria de um período de adaptação, uma vez que os egressos dos colégios militares que 

pretendessem entrar na Escola Militar em 1918 não a haviam cursado. 

A Escola Militar tinha um ensino totalmente prático das línguas inglesa, francesa e 

espanhola. No processo de profissionalização do exército brasileiro, foram alterados os 

regulamentos, reduzindo-se paulatinamente as matérias científicas e de cultura geral da Escola 

Militar e dando um valor extraordinário às práticas militares. Em 1919, já não fazia mais parte 

do currículo dos cursos da Escola Militar disciplinas como Geometria Algébrica, Física 

Experimental, Química, Astronomia, Geodésia, Mineralogia, Geologia, Economia de Direito 

Administrativo, dentre outras, que, até 1898, faziam parte do currículo, para a formação do 

oficial. Esta redução de disciplinas atingiu as línguas vivas, o que ficou marcado pelo novo 

Regulamento de 1919, o qual não manteve no bojo das finalidades militares o ensino do 

francês, inglês, alemão ou mesmo do espanhol. Voltamos a ressaltar que essas alterações no 

ensino das línguas vivas no âmbito militar ocorreram após a contratação da missão militar 

francesa. 

 

2.3. ENSINO NORMAL SUPERIOR 

No inicio do século XX, o número de estabelecimentos de ensino superior era 

pequeno, com um número de estudantes, em 1915, de pouco mais de 10 mil (CUNHA, 1986), 

como também com um leque de área de conhecimento reduzido: Direito, Medicina, 

Engenharia e Agronomia. E uma aspiração antiga da sociedade era de haver no Brasil uma 

faculdade de filosofia e letras, que pudesse formar intelectuais dentro de uma base científica e 
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literária. Com esse intuito, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro criou, em 1919, a 

Faculdade de Filosofia e Letras
21

, com os seguintes cursos:  

1) Filosofia e Letras;  

2) Ciências Políticas e Sociais;  

3) Normal Superior, subdividido em: 

a) Línguas Clássicas (grego e latim); 

b) Línguas Modernas (português, francês, inglês, alemão, italiano e espanhol); 

4) Ciências Matemáticas; 

5) Ciências Históricas e Geográficas; 

6) Ciências Físicas e Naturais; 

7) Ciências da Educação. 

Os cursos se iniciaram em maio de 1919 com grande expectativa da sociedade 

brasileira para as novas possibilidades de estudos superiores no Brasil, preenchendo um vácuo 

existente e atendendo aos anseios de renovação na cultura letrada. O jornal O Paiz 

manifestou-se ressaltando que 

A necessidade da existência, entre nós, de um curso superior de philosophia 

e letras, a exemplo dos que existem nos mais adiantados paizes do Velho 

Mundo, era de ha muito conhecida. Fazia-se sentir, com effeito, a falta de 

um instituto dessa natureza, diante dos largos progressos já realizados no 

Brasil, pelo ensino superior, hoje dotado de todos os cursos scientificos que 

se poderiam exigir. E foi por assim o entender que o Instituto Historico, a 

mais antiga e a mais prestigiosa das nossas instituições, aquella que, por 

certo, maiores serviços tem prestado á causa da evolução nacional, mantendo 

o elo entre as fulgurantes tradições do passado e as fecundas realizações do 

presente, tomou a iniciativa de fundar a Escola de Altos Estudos, depois 

transformada na Faculdade de Philosophia e Letras. (O PAIZ, 1919, p. 3).  

No decorrer do ano de 1919 a Faculdade de Filosofia e Letras ofertou várias aulas e 

conferências com seus professores, muitos deles de renome nacional e até mesmo 

internacional, conforme quadro a seguir com algumas das aulas ministradas: 

 
                                                           
21

 A Faculdade de Filosofia e Letras se originou da transformação da antiga Academia de Altos Estudos, criada 

em 1915 pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que teve seus estatutos reformulados em 19 de março 

de 1919. 



56 

 

 

 

Quadro 4 – Cronograma das aulas e conferências dadas pela Faculdade de Filosofia e Letras. 

Data Aulas e Conferências Professor 

16/05/1919 Psicologia e sua aplicação à pedagogia. José de Oliveira Santos 

16/05/1919 Direito internacional privado. João Cabral 

22/05/1919 Direito internacional público. Sá Viana 

22/05/1919 Diplomacia, organização diplomática e consular. Sá Viana 

15/06/1919 Religiosidade e religiões: origem e evolução. Afrânio Peixoto 

22/09/1919 Matemática elementar. Manoel Amoroso Costa 

22/09/1919 Filologia comparada das línguas românicas. Alfredo Gomes 

22/09/1919 Teoria e prática das operações comerciais e bancárias. Ramalho Ortigão 

04/10/1919 Filosofia e história do direito. Jonathas Serrano 

06/10/1919 Revisão de matemática elementar Manoel Amoroso Costa 

06/10/1919 Filosofia comparada das línguas românicas (sic). Alfredo Gomes 

Fonte: Quadro elaborado a partir de jornais consultados. 

 

Em 1920, a Faculdade formou a sua primeira turma, com os alunos que entraram na 

antiga Academia de Altos Estudos em 1917. Receberam o grau de bacharel em filosofia os 

seguintes alunos: Edgard Schreiner, Heitor Pereira, Mario Peppe e Silveira Netto (A União, 

1920, p. 2). 

É possível que a Faculdade de Filosofia e Letras não tenha tido uma longa duração, 

devido à política educacional brasileira, pelo menos até o final da Primeira República, que 

dificultava, ou até mesmo impedia, o desenvolvimento de estabelecimentos de ensino 

superior
22

. Porém, o fato é que houve, no início do século XX, iniciativa de criação e 

desenvolvimento do ensino superior em filosofia e letras e a língua espanhola deu os seus 

primeiros passos na formação do magistério brasileiro. 

 

  

                                                           
22

 Para aprofundamento no assunto, sugerimos a leitura do livro A universidade temporã: o ensino superior da 

Colônia à Era Vargas, de Luiz Antônio Cunha, 1986.  
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3.ENSINO SECUNDÁRIO 

O ensino de conteúdos de espanhol (língua e literaturas) foi introduzido a partir de 

1870, primeiro das literaturas, com a reforma dos regulamentos do Colégio Pedro II, quando 

os dirigentes perceberam a necessidade do ensino das literaturas universais como parte da 

formação cultural do alunado que se preparava para no futuro assumir postos do alto comando 

do Império. Essa era a finalidade do ensino no Colégio da Corte. A matéria de ensino de 

história da literatura em geral, ministrada no sétimo ano, constituiu a gênese da disciplina de 

literaturas espanhola e hispano-americanas, a partir do momento em que demanda um 

conteúdo que significa “um modo de disciplinar o espírito” com método e regras para abordar 

o saber a ser ensinado imposto pela sociedade (CHERVEL, 1990). 

Ao longo do tempo, tanto a literatura, desde 1870, como a língua espanhola, que 

iniciou a sua jornada oficialmente em 1905, percorreram uma trilha longa com acumulações 

de conteúdos, moldados em cada época, mas que foram se consolidando no ensino 

secundário, e até mesmo em outros ramos da educação como vimos anteriormente, para 

finalmente a partir do início da década de 1940 tornar-se uma disciplina estratégica política, 

social e culturalmente, com grande desenvolvimento nas décadas seguintes. Finalidades 

políticas de integração do Brasil com os demais países americanos de fala hispânica; 

finalidades sociais, de acesso a postos e cargos por meio de concursos e ao ensino superior 

mediante vestibular; e, finalidades culturais de acesso aos grandes escritores e poetas 

espanhóis e hispano-americanos, como também acesso ao conhecimento de diversos saberes 

por intermédio de livros traduzidos para o espanhol, e que nas próximas seções 

demonstraremos essas afirmações com mais detalhamento. 

 

3.1. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ENSINO DAS LITERATURAS ESPANHOLA E 

HISPANO-AMERICANAS (1870-1942) 

Em 1862, com a criação da cadeira de Literatura Nacional no Colégio Pedro II, no 

sétimo ano de estudos do Ensino Secundário, pretendia-se a formação humanística da 

juventude brasileira, que, no tocante ao desenvolvimento da literatura brasileira desde seus 

primórdios no século XVI estudava-se literatura portuguesa como base formadora e as 

literaturas estrangeiras que a influenciaram. Desta forma, foi adotado o livro Curso elementar 
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de literatura nacional, de Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, no Colégio Pedro II, e os 

conteúdos estudados, de acordo com Vechia e Lorenz (1998, grifo nosso) eram: 

a. Definição e divisão da literatura. 

b. Origem e desenvolvimento da portuguesa. 

c. Escola trovadoresca. 

d. Escola petrarquista. 

e. Escola gongorista 

f. Escola arcaica. 

g. Escola francesa. 

h. Escola romântica. 

i. Características das composições portuguesas e brasileiras. 

j. Tendências da nova literatura. 

Nessa fase, o conteúdo estudado não pode ser compreendido como ensino de 

literaturas nacional e estrangeiras, pois o estudo que se fazia era de história literária e tão 

somente da nacional, mencionando criticamente as influências sofridas ao longo do seu 

desenvolvimento. Ao comentar as diversas fases da literatura brasileira, Pinheiro (1862), em 

sua obra, faz as críticas que ele cria pertinentes de acordo com o desenvolvimento da nossa 

literatura em contato com as outras que a influenciaram. Ou seja, em relação às escolas 

literárias ele fazia uma crítica de como esse estilo literário influenciou no gosto dos autores 

portugueses e brasileiros, nos temas escolhidos, no estilo, entre outros aspectos. Da escola de 

Luis de Góngora, as críticas foram incisivas e pejorativas, pois ele não via qualquer virtude 

nesse modo de escrever. Ao falar da fase que ele chama de “Quarta Época”, e que se estende 

de 1580, ano em que Felipe II da Espanha sobe ao trono de Portugal, a 1750, início do reinado 

de D. José I, em sua lição XIX, critica a influência do gongorismo no gênero bucólico: 

Forma este suaviloquo poeta, [Francisco Rodrigues Lobo], chamado o 

Theocrito Portuguez, a transição da terceira para a quarta epocha da 

litteratura. Pertence ainda á escola italiana, de que foram paladinos Ferreira, 

Miranda e Camões, mas participa ja da funesta influencia do gongorismo 

(PINHEIRO, 1862, p. 184, grifo nosso). 

Pinheiro (1862) é mais enfático nas críticas contra o gongorismo na lição XX, ao 

comentar o lirismo da quarta época: 
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A corrupção do gosto que já assignalamos na introducção a esta epocha, e a 

fatal influencia que a escola de Gongora exerceu sobre a poesia 

portugueza fez-se sentir de modo bem manifesto no genero lyrico e suas 

diversas especies. Nem-um dos poetas d’esse periodo póde ser apontado 

como modelo, e não desejando nós multiplicar citações inuteis, mas antes 

offerecer á juventude uma grinalda das mais odoriferas flores da litteratura 

nacional, omittimos essa pleiade de poetas gongorista, cujo brilhante europel 

poderia fascinar as suas verdes imaginações. Abrimos uma unica excepção 

em favor d’um compatriota nosso, [Manuel Botelho D’oliveira], a quem 

cabe a honra d’haver primeiro feito ouvir as harmonias da musa brasileira, e 

cantado as producções do nosso solo, esmaltando seus versos com a côr 

local, o mais saliente distinctivo das litteraturas coirmans (PINHEIRO, 

1862, p. 186, grifo nosso). 

Da mesma forma, com críticas severas aos portugueses e brasileiros que escreveram 

imitando a escola de Góngora, Francisco Sotero dos Reis (1866) ensinava literatura nacional 

na província do Maranhão, no Instituto de Humanidades, tendo apresentado sua obra Curso 

de literatura portugueza e brazileira, em cinco tomos, à juventude maranhense. O tomo I 

(1866), na lição V, relata a decadência da literatura portuguesa a assim se referia ao 

gongorismo: 

Um estylo figurado em que dominão á todo proposito as hyperboles e 

metaphoras descommunaes e mal cabidas, as antitheses reproduzidas até a 

saciedade, com um cortejo de argucias e trocadilhos de palavras, ou em que 

nada se diz simples e naturalmente, eis o estylo então em voga! 

Assim como o despotismo déra outr’ora nascimento ao apologo, que é um 

invento filho da escravidão, assim deo nessa época origem á esta linguagem 

enigmatica, producto da compreenssão do pensamento, tanto em Portugal, 

como na Hespanha, onde subsistião as mesmas causas de degradação 

intellectual, porque ahi tambem preponderavão a inquisição e os Jesuitas 

(REIS, 1866, p. 50). 

O ensino das literaturas estrangeiras somente ocorreu com a reforma feita por Paulino 

José Soares de Souza (1834-1901), Ministro do Império, no ensino secundário, alterando os 

regulamentos do Colégio Pedro II, em 1870, ao assinar o Decreto nº. 4.468, de 1º de fevereiro, 

com a criação da cadeira de “retórica e poética, história da literatura em geral, e em particular 

da portuguesa e nacional” dividida em duas matérias de ensino: no sexto ano “retórica e 

poética” e no sétimo ano “história da litteratura em geral, e especialmente da portugueza e 

nacional”. Nesse momento foi institucionalizado o estudo das literaturas estrangeiras, 

inclusive a espanhola e as hispano-americanas, passando a ser adotado, dois anos depois, o 
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livro Resumo de História Literária
23

, percorrendo um longo caminho dissociado do ensino 

das línguas estrangeiras até o ano de 1942, quando mais sistematizado passou integrar a 

cadeira da língua respectiva. No quadro 5 a seguir, poderemos acompanhar o trajeto das 

literaturas espanhola e hispano-americanas (1870-1942): 

Quadro 5 – Literaturas espanhola e hispano-americanas no Brasil: conteúdos estudados (1870-1942) 

Período Conteúdo Base legal Observações 

1870/1875 

Literatura 

espanhola e 

hispano-

americana. 

Decreto 4.468, de 01/02/1870 – Altera 

Regulamento do Colégio Pedro II. 

Parte do programa de ensino da 

matéria de ensino História da 

literatura em geral, e em particular 

da portuguesa e nacional (7º ano)
24

. 

1876/1877 

Noções de 

literatura 

espanhola. 

Decreto 6.130, de 01/03/1876 – 

Regulamento do Colégio Pedro II. 

Parte do programa de ensino da 

matéria de ensino Literatura 

Nacional (7º ano). 

1878/1880 

Noções de 

literatura 

espanhola. 

Decreto 6.884, de 20/04/1878 – 

Regulamento do Colégio Pedro II. 

Parte do programa de ensino da 

cadeira de Português e Literatura 

Geral (7º ano). 

1881/1890 

Principais 

períodos literários 

da literatura 

espanhola e 

hispano-

americana. 

Decreto 8.051, de 24/03/1881 – 

Regulamento do Colégio Pedro II. 

Parte do programa de ensino da 

cadeira de Português e História 

Literária (7º ano). 

1898/1912 

Literatura 

espanhola e 

hispano-

americana. 

Decreto 2.857, 30/03/1898 – 

Regulamento do Colégio Pedro II. 

Parte do conteúdo da cadeira de 

Literatura Geral e Nacional (7º 

ano). 

1925/1929 
Literatura 

espanhola 

Decreto 16.782 A, de 13/01/1925 – 

Reforma do Ensino Secundário e 

Superior. 

Parte do conteúdo da cadeira de 

Literatura (6º ano). 

1929/1931 

Literatura 

espanhola e 

hispano-

americana 

Diário Oficial da União de 

24/03/1929. 

Programas de ensino do Colégio 

Pedro II (6º ano). 

1931/1942 

Literaturas 

espanhola e 

hispano-

americana 

Decreto 19.890, de 18/04/1931 – 

Dispõe sobre a organização do ensino 

secundário
25

. 

 

Portaria de 17/03/1936. 

Cadeira de Literatura para o curso 

complementar (candidatos ao curso 

jurídico). 

Programas de ensino para o Curso 

Complementar. 

Fonte: Quadro elaborado a partir da legislação consultada.  

                                                           
23

 Primeiro compêndio brasileiro de “Literatura Universal” de autoria do Doutor Joaquim Caetano Fernandes 

Pinheiro, professor de retórica, poética e literatura nacional do Imperial Colégio de Pedro II, Comendador da 

Ordem de Cristo e membro dos Institutos Históricos do Brasil e da França, da Academia das Ciências de Lisboa 

e Madrid e da Sociedade Geográfica de Nova Iorque, além de “outras associações nacionais e estrangeiras” 

(OLIVEIRA, 1999, p. 49). 
24

 Foi adotado, no Imperial Colégio de Pedro II, o livro do Cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, 

Resumo de história literária (1872), no qual constava o estudo das literaturas espanhola e hispano-americana 

(pp. 371-497) (OLIVEIRA, 2006). 
25

 Com a nova organização da educação secundária, o ensino ficou dividido em dois cursos seriados: 

fundamental e complementar. O curso complementar estava disposto com disciplinas diferenciadas para os 

candidatos aos cursos de nível superior: 1. Jurídico; 2. Medicina, Farmácia ou Odontologia; e, 3. Engenharia ou 

Arquitetura. A disciplina Literatura era obrigatória somente para os candidatos aos cursos jurídicos. 
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Nesse mesmo ano de 1870, em Sergipe, foi criado o Ateneu Sergipense, com a 

finalidade de “[...] ministrar uma educação secundária, de caráter literário e científico, 

necessária e suficiente de modo a proporcionar à mocidade subsídios para matricular-se nos 

cursos superiores, como também para desempenhar variadas funções na sociedade” (ALVES, 

2005, p. 6), que passou por várias reformas, reflexos das novas ideias que pululavam na Corte 

e as diversas concepções pedagógicas da época.  

Vamos encontrar a cadeira de Retórica, Poética e Literatura Nacional nos Planos de 

Estudos desse estabelecimento somente em 1882, de acordo com o novo regulamento de 

instrução, assinado em 13 de maio desse ano (NUNES, 2008). Essa Cadeira, provavelmente 

tinha os mesmos conteúdos do Colégio Pedro II.  

Com o exemplo do Ateneu Sergipense, queremos demonstrar que o Colégio Pedro II 

influenciou, como era de se esperar, os demais colégios secundários do país até pelo menos a 

metade do século XX, o que significa que ao comentarmos os seus planos de estudos temos a 

convicção de estarmos tratando do ensino que seria irradiado pelo Brasil, não se limitando à 

Capital. Os estabelecimentos congêneres, que não conseguiam manter as mesmas cadeiras do 

Colégio Pedro II, estavam preocupados com essa situação e mantinham a meta de consegui-

las em algum momento e a ele serem equiparados. 

Em 1876, depois de reiteradas reclamações dos reitores (internato e externato) do 

Colégio Pedro II, o então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, José 

Bento da Cunha e Figueiredo fez novas reformulações do plano de estudos do referido colégio 

(OLIVEIRA, 1999). A disciplina “literatura” passou a conter conteúdos, divididos por 

períodos (do século XII ao XIX), das literaturas das seguintes línguas vivas: francesa, italiana, 

espanhola, alemã e inglesa. 

Em 1881, por meio do Decreto nº 8.051, de 24 de março, foram alterados os estatutos 

do Colégio Pedro II, com o estudo dos principais períodos da literatura espanhola inserido na 

disciplina que seria ministrada no sétimo ano: Português e História Literária. O estudo das 

literaturas até aqui ainda é incipiente, mesmo porque era um estudo crítico das “litteraturas 

estrangeiras e estudo especial das que influíram para a formação e aperfeiçoamento da 

portugueza” (BRASIL, 1881). 
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Em razão do ponto sorteado no concurso para professor substituto da cadeira de 

Português e História Literária, em 1885, chegou-se a cogitar na possibilidade de ter havido 

concurso para professor de espanhol do Colégio Pedro II, no século XIX, inclusive com 

registro identificado no NUDOM de tese de Alfredo Augusto Gomes intitulada “Litteratura 

Hespanhola do XVII século. Escriptores Hespanhoes do XVII século: suas produções 

principaes” (VARGENS, 2012). Inscreveram-se nesse concurso, além de Alfredo Augusto 

Gomes, mais cinco candidatos: João José de Mendonça Cardoso, Aureliano Pereira Corrêa 

Pimentel, Sebastião Pinto Netto dos Reis, João José Pereira de Azurara e Veríssimo José 

Vieira Júnior (CARDOSO, 1885). Apesar de não ter sido concurso para a cadeira específica 

de espanhol, mas como estamos considerando, neste trabalho, como o início da configuração 

da literatura espanhola como disciplina escolar a partir de 1870, com a entrada dos seus 

conteúdos nas disciplinas ou matérias de ensino de história das literaturas (ver Quadro 5), 

entendemos que o professor aprovado nesse concurso deve ser concebido como professor das 

literaturas espanhola e hispano-americanas para efeito do nosso estudo. O vencedor desse 

concurso foi o professor Aureliano Pereira Corrêa Pimentel (1830-1908), nomeado para a 

cargo em 1º de agosto de 1885, sendo em 10 de outubro do mesmo ano nomeado para o lugar 

de Reitor do Internato do Colégio Pedro II, em substituição ao Dr. Antonio Henriques Leal, 

falecido. Os demais candidatos em ordem de classificação: Alfredo Augusto Gomes, João 

José de Mendonça Cardoso e Veríssimo José Vieira Júnior.  

É interessante notar que, como a parte de história literária da cadeira abrangia as 

literaturas gerais, os pontos indicados para o concurso foram bem diversificados, sendo o 

oitavo o sorteado para esse concurso. Registramos abaixo os dez pontos, segundo indicado em 

Cardoso (1885): 

I. Influência da língua d’oc e da língua d’oíl nos escritos da idade media. 

Classificação e natureza especial das produções literárias deste período. Notável 

individualidade de Carlos Magno; sua influência no desenvolvimento das letras. 

II. Em que consistiu o fato histórico denominado renascimento ou renascença. Suas 

causas e seus efeitos sobre a literatura. 

III. Período áureo da literatura grega. Poetas e prosadores deste período; noções da 

natureza de seus escritos. 
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IV. Período áureo da literatura latina. Escritores deste período e produções literárias 

respectivas. 

V. Literatura italiana dos séculos XV e XVI. Principais escritos deste período. 

Noções de suas produções literárias mais notáveis. 

VI. Dos elementos estranhos e próprios que determinaram o estado da língua e 

literatura portuguesa do século XVI. Individualidades literárias deste período; 

suas principais produções. 

VII. Literatura francesa do século XVII. Caráter desta literatura. Escritores 

respectivos. Noções das obras mais notáveis destes escritores. 

VIII. Literatura espanhola do século XVII. Aberrações e primores literários deste 

período. Escritores respectivos e suas principais produções. Apreciação das 

causas destas aberrações do gosto literário. 

IX. Caráter geral da literatura do século XIX. Considerações acerca da direção que se 

lhe deu. Alguns escritores mais notáveis deste período, suas principais obras 

literárias. 

X. Evolução por que passou a literatura e a língua portuguesa no século XV. 

Escritores mais notáveis deste período. 

Além de pontos bem variados, o tempo era curto para pesquisa e escritura da tese, o 

que fazia com que os candidatos, muitas vezes, não conseguissem uma boa pontuação em 

suas defesas e talvez por isso muitas polêmicas surgissem em torno dos concursos. Para o 

concurso mencionado, os candidatos fizeram exames de suficiência para inscrição no certame 

em março, e em junho tiveram que defender suas teses. Ao final, o segundo colocado, Alfredo 

Gomes, se sentindo prejudicado, publicou várias notas de protesto em jornais, afirmando que 

a sua tese era a única que merecia o primeiro lugar e que a do seu concorrente seria uma 

“tese-plágio”.  

Polêmicas à parte, novas reformas do ensino secundário se seguiram, com tendências 

para uma educação mais humanística ou mais científica, como a reforma promovida pelo 

Ministro Benjamin Constant, em 1890, que segundo Oliveira (1999, p. 56) tinha a intenção de 

“[...] substituir o tradicional currículo humanista dos estudos secundários por um outro de 

caráter científico, mais aos moldes do positivismo comtiano – escola filosófica da qual o 
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ministro era adepto [...]”, mas que, em 1898, caiu, sendo restabelecidos os estudos 

humanísticos pela reforma do Ministro Amaro Cavalcanti. 

A partir do ano de 1898, o estudo das literaturas estava inserido na cadeira de “história 

da litteratura geral e da nacional” ministrada no sétimo ano, com trinta e três pontos segundo 

Vechia & Lorenz (1988). Os conteúdos das literaturas espanhola e hispano-americanas, agora 

mais organizados, eram os seguintes: a) História literária da Espanha até o século XV 

(formação e desenvolvimento); b) Período de grandeza (séculos XVI e XVII); c) Período de 

grandeza até o período da reforma (séculos XVIII e XIX); d) Rápido estudo da história 

literária dos povos hispano-americanos. Para o estudo das literaturas gerais no Colégio de 

Pedro II continuava a ser adotado o livro de João Caetano Fernandes Pinheiro, Resumo de 

história literária. Porém, em outros estados, apareceram no início do século XX, outras 

publicações, para o estudo das literaturas, para serem adotadas nos diversos colégios 

secundários. É o caso do livro, Noções elementares de historia da litteratura, de autoria de V. 

Antonino, oferecido para o uso dos ginásios: 

O sr. Manuel Nogueira de Souza, dono da Livraria economica, á rua Nova n. 

17, offereceu-nos um exemplar das Noções elementares de historia da 

litteratura, “compendiadas e adaptadas ao programma dos gymnasios para o 

5.º anno do curso”, por V. Antonino, lente cathedratico de latim no 

Gymnasio alagoano. 

É uma obrinha util, formando um opusculo de cerca de 100 paginas, 

divididas nos interessantes capitulos seguintes: I Prolegomenos. II A 

antiguidade: litteratura grega. III Litteratura romana. IV Litteratura 

medieval. V Edade moderna: litteratura italiana. VI Litteratura franceza. VII 

Litteratura hespanhola. VIII Litteratura ingleza. IX Litteratura allemã. X 

Romantismo. 

Agradecemos a oferta. (A Provincia, 1910) 

As literaturas universais estudadas no ensino secundário passaram por essas reformas 

com algumas alterações, mas sempre incorporando novos conteúdos ou melhor detalhados 

nos programas oficiais, acumulando saberes a ser ensinados até o ano de 1911, quando foi 

aprovado o Decreto nº 8.659, de 5 de abril, instituindo a Lei Orgânica do Ensino, de autoria 

do Ministro Rivadávia Correia, na “tentativa frustrada de rompimento com o sistema então 

vigente [...]” (OLIVEIRA, 1999, p. 64). 
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Dessa forma, as literaturas estrangeiras deixaram os currículos oficiais desde o ano 

letivo de 1912 e somente retornou em 1925, após mais uma reforma curricular, dessa vez 

promovida pelo Ministro João Luiz Alves, que assinou o Decreto nº 16.782-A, de 13 de 

janeiro, que segundo Oliveira (1999, p. 70) “[..]embora, pretendesse adaptar o ensino à nova 

situação do país, não passou de uma tentativa de sistematização da desordem vigente [..]”. O 

crescente interesse pelas literaturas nacional e estrangeiras era evidente. Com essa reforma o 

aluno passou a estudar no quinto ano na disciplina de Português, noções de literatura e no 

sexto ano as literaturas latinas, além da literatura brasileira. Mas, foi em 1929, com os novos 

programas do Colégio Pedro II, publicados em 24 de março, que houve uma maior 

abrangência. Conforme a publicação no Diário Oficial da União, os alunos teriam a disciplina 

Literatura no sexto ano e estudariam as literaturas universais (especialmente a brasileira e as 

de línguas latinas). As literaturas estudadas eram: grega, latina, italiana, francesa, provençal, 

espanhola, portuguesa, inglesa, alemã e brasileira. Nas literaturas espanhola e hispano-

americanas eram estudados os seguintes temas: 

1. Influências dos Bascos, dos Árabes e dos Judeus. Literatura no período inicial: 

Auto de los Reyes Magos, Poema del Cid, Los Infantes de Lara. Alfonso XI. El 

cantar de Rodrigo. Pero López de Ayala. Época dos Reis Católicos: Amadís de 

Gaula. 

2. O Século de Carlos V e de Felipe II. Influências recíprocas da Itália, de Portugal e 

da Espanha; Gil Vicente; O Romance picaresco: Lazarrillo de Tormes. A Historia 

da Guerra de Granada de Diego Hurtado de Mendoza. O Misticismo: Santa Tereza 

de Jesús. 

3. Cervantes; Lope de Vega. O Século de Felipe IV e de Carlos II; Góngora, Tirso de 

Molina, Calderón de la Barca. 

4. Literatura contemporânea: Zorrilla; Campoamor; Castellar, Pérez Escrich; Blasco 

Ibáñez. 

5. Os autores da conquista: Correspondência de Cristóvão Colombo, Hernán Cortez. 

Bartolomé de las Casas.  

6. O regionalismo americano: como se deu a evolução da alma espanhola no Novo 

Mundo; o sopro da Independência; a imitação romântica; modernas tendências 

(BRASIL, 1929). 



66 

 

 

 

Após o Golpe Militar de 1930, em meio a um novo clima de nacionalização, 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). 

Dentro do processo político instaurado pelo Estado Novo, a educação tinha um papel 

imprescindível na construção da identidade nacional, a fim de modelar os jovens para essa 

nova conformação política e ideológica. Segundo Horta (1994, p. 2), o discurso do Governo e 

a legislação educacional direcionavam temas para “colocar o sistema educacional a serviço da 

implantação da política autoritária”, evidenciando-se assim que o Governo concebia a 

educação como um problema nacional. 

Para Hilsdorf (2007), A “Era Vargas” foi o momento da reconstrução da nação por 

meio da cultura brasileira, a partir de diferentes ideologias já existentes de décadas anteriores 

e em constante conflito. Havia os interesses e influências nesse período das Forças Armadas e 

da Igreja Católica em concorrência para uma educação popular. 

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

secundário, tendo à frente Francisco Campos, que promoveu uma reforma estrutural do ensino 

brasileiro, com a aprovação do Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931.  Foram extintos os 

cargos de Livres Docentes do Colégio Pedro II, constituindo-se o corpo docente de 

professores catedráticos e auxiliares de ensino. O Decreto previa um ensino secundário 

dividido em dois cursos seriados: fundamental e complementar. O curso complementar era 

obrigatório para candidatos à matrícula de Instituições de Ensino Superior e suas disciplinas 

obrigatórias variavam de acordo com o curso para o qual o aluno pretendia se candidatar. A 

disciplina de Literatura era obrigatória para o aluno do curso complementar pré-jurídico nas 

duas séries. 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 tomaria novos contornos com a atuação de Gustavo Capanema à 

frente daquela pasta. 
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Capanema tomou várias providências, desde a sua entrada em 1934, no sentido de 

empreender uma reforma mais ampla na educação e cultura. O ministro solicitou elaboração 

de um projeto de lei de proteção às artes no Brasil a Mário de Andrade, em 1934; convidou 

vários intelectuais para assumirem postos de destaque; tentou convidar Fernando de Azevedo 

para o cargo de Diretor Nacional de Educação, mas o convite teve reação contrária de Alceu 

Amoroso Lima, o que inviabilizou seu ingresso; promoveu a vinda de Le Corbusier
26

 ao 

Brasil em 1937; reformou o ensino para as mulheres adequado ao seu papel na família; 

promoveu 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 preocupou-se com a cultura nacional e a integração com os países 

americanos. Nesse sentido, tomou providências para estreitar as relações culturais entre o 

Brasil e os países hispano-americanos, aprovando em março de 1936 os programas do curso 

complementar. Dentre as modificações estava o programa da disciplina “Literatura”, para o 

curso pré-jurídico, que contemplava as literaturas espanhola e hispano-americana como parte 

do seu conteúdo. Esta foi 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 com a 

indicação de que os livros fossem lidos no original, tendo a biblioteca, no tocante ao 

espanhol: “Theatro hespanhol” e “D. Quixote, de Cervantes”.   

Os programas aprovados serviriam para dar uma melhor capacitação para os 

estudantes ingressarem no ensino superior, como também, como adaptação a este novo nível 

de estudo.  A disciplina Literatura estava assim constituída: Primeira série com noções 

preliminares e literatura geral (literaturas orientais antigas, literatura grega, latina, francesa, 

espanhola, inglesa e alemã); Segunda série com literatura portuguesa, literatura brasileira e 

literaturas americanas (literaturas hispano-americanas), e literaturas europeias 

contemporâneas (francesa, alemã, inglesa, italiana, espanhola, russa, nórdicas e orientais). 

                                                           
26

 Edouard Jeanneret-Gris, conhecido como Le Corbusier, 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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Os conteúdos a serem estudados de literatura espanhola na primeira série eram: a) 

Origens da literatura espanhola – período inicial – os romances de cavalaria – o Cid – o 

Romanceiro – o Amadís de Gaula; b) A literatura espanhola no século XVI – a poesia: 

Quevedo e Góngora – Alonso de Ercilla – Hurtado de Mendoza – o Misticismo: Santa Tereza 

de Jesús; c) Cervantes e o Don Quixote – o teatro espanhol: Lope de Vega, Molina, Calderón 

de la Barca; d) Séculos XVIII e XIX – prosadores: Antonio de Solís, o romantismo espanhol, 

Zorrilla, Campoamor, Espronceda e Quintana, Castellar e Blasco Ibáñez (BRASIL, 1936).  

Já na segunda série estudavam-se as literaturas hispano-americanas e a espanhola, 

como segue:  

A) Literaturas hispano-americanas: os povos americanos na época do descobrimento. 

Resistência à colonização. As línguas indígenas e a língua europeia: reações. A ação dos 

Jesuítas. Panorama das literaturas hispano-americanas nos períodos colonial e nacional. 

Traços comuns e caracteres distintivos. Movimentos de nacionalismo literário. Tendências e 

correntes contemporâneas nas literaturas hispano-americanas. Escritores e obras a destacar: 

Rubén Darío, sua repercussão na Espanha. O Martín fierro, de Hernández; o Facundo, de 

Sarmento; o Don segundo sombra, de Ricardo Güiraldes, o grupo argentino de “Proa”; Zorilla 

de San Martín. Silva Valdés, Juana de Ibarbourou, Ricardo Palma, Gabriela Mistral, Amado 

Nervo, Santos Chocano, o grupo mexicano do “Ateneo”; Alfonso Reyes, José Vasconcellos, 

Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, González Martínez; Los de abajo, de Mariano Azuela. 

Juana Inez de la Cruz, Herrera y Reissig, José Eustasio Rivera, Gutierrez Nájera.  

B) Literatura espanhola: decadência da literatura espanhola na segunda metade do 

século XIX. Escritores desse período: Alarcón, Valera, Pereda, Galdós. A geração de 98: 

Angel Ganivet, Unamuno, Baroja, Azorín, Valle-Inclán, Antonio Machado. As gerações 

seguintes: Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Eugenio D’Ors, Ortega y Gasset e a Revista 

de Occidente. Ramón Gómez de la Serna e as “greguerías”. Gabriel Miró. O ultraísmo e as 

novas tendências poéticas. Ressurreição de Góngora. O teatro: Benavente. A erudição: 

Menéndez y Pelayo, Menéndez Pidal, Américo Castro. Escritores novos. 

No período compreendido entre 1931 e 1940, várias obras foram publicadas para 

atender aos programas da disciplina de Literatura. Os autores passaram a produzir livros 

didáticos de literatura geral ou universal, na maioria dos casos, em um único volume com 
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sínteses das diversas literaturas, uma vez que o tempo destinado à disciplina era curto e não 

permitia um maior aprofundamento nas diversas literaturas. Um exemplo dessa produção é o 

compêndio de José Mesquita de Carvalho intitulado História da literatura. Essa obra foi 

publicada em 1940 e, segundo seu autor, com esse compêndio pretendia “cobrir duas 

necessidades: uma, a do registro resumido do mais possível da matéria essencial do programa; 

outra a de torná-lo ao alcance dos alunos mais pobres” (CARVALHO, 1940, p.5). Um exame 

detalhado dos compêndios poderá mostrar a tendência dos cânones literários das literaturas 

espanholas e hispano-americanas, nos estudos secundários brasileiros. 

A partir de 1942, com a reforma do ensino secundário pelo Decreto nº 4.244, de 9 de 

abril, o ensino das literaturas ficou inserido na cadeira das línguas respectivas e sobre esse 

assunto trataremos na seção 3.4. 

 

3.2. O AMERICANISMO: CRIAÇÃO DA CADEIRA DE ESPANHOL COMO 

GENTILEZA GOVERNAMENTAL 

Figura 1 – Anúncio da criação da cadeira de espanhol no Colégio Pedro II, pelo Ministro do Interior, Carlos 

Maximiliano. 

Fonte: Jornal A Época, 1917, p. 5. 

 

Os jornais divulgaram a decisão do ministro do Interior de criar no Colégio Pedro II 

uma cadeira de espanhol, em reciprocidade à idêntica proposta do Uruguai, de criar uma 
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cadeira de português em seu ensino secundário. Essas relações entre os países de solicitações 

e convênios para o ensino das línguas vivas não eram incomuns. A Itália e a Argentina tinham 

um acordo, em 1907, de reciprocidade no ensino do italiano e do espanhol em seus países.  

No caso brasileiro, por que justamente no colégio mantido pelo governo federal? 

Entendemos que a intenção era que, como o estabelecimento era modelo para os demais 

estabelecimentos de ensino secundário no país, a língua espanhola pudesse ser levada para 

todos os estados brasileiros sem a necessidade de se criar uma legislação nova ou mesmo 

alteração do Decreto 11.530, de 15 de março de 1915, que regulamentava o ensino secundário 

e superior do país, o que, como veremos adiante, não aconteceu. 

Para que o leitor entenda, o Colégio Pedro II, criado em 1837, era uma instituição 

modelo, sendo seguida por outras em todo país, tanto em relação aos seus planos de estudos 

como também aos livros adotados.  Isso porque, desde a reforma instituída em 1915 pelo 

Decreto 11.530
27

, 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. Ele foi “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 Programa de Ensino instituído pela 

legislação era uma meta a ser alcançada, tanto pelos já equiparados quanto por aqueles que 

assim o desejavam, haja vista que significaria um status mais elevado e um diferencial em 

relação aos concorrentes, em consequência uma maneira de atrair mais estudantes. Os 

estabelecimentos de ensino secundário nem sempre seguiram à risca os seus currículos
28

, mas 

era um objetivo a ser alcançado, pois essa equiparação era importante e quando conseguida 

muito festejada, como no caso do Atheneu Sergipense, que conseguiu sua equiparação em 

1908, promulgada pelo Decreto nº 7.192, de 26 de novembro de 1908, recebida pela 

sociedade sergipana com muita euforia, como demonstra a notícia divulgada no jornal Folha 

de Sergipe, de 3 de dezembro de 1908: 
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 O ministro Carlos Maximiliano assinou o Decreto nº 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). 
28

 Pesquisas atuais demonstram que os Colégios tinham planos de estudos diferentes dos adotados pelo Colégio 

Pedro II. No caso de Sergipe sugerimos a leitura do trabalho da Profa. Dra. Eva Maria Siqueira Alves referente 

ao Atheneu Sergipense (2005). 
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Está equiparado ao Gymnasio Nacional o Atheneu Sergipense.  

É esse um facto que deve encher de verdadeiro contentamento aos que amam 

sinceramente Sergipe. 

Porque a instrucção é o maior propulsor do Progresso, sem o qual a Patria é 

nulla e mesquinha. 

O acto do honrado titular da pasta do Interior, approvado os estatutos do 

nosso instituto de ensino secundario, veio preencher uma justa e indiscutível 

aspiração. 

De facto, que maior serviço poderia ter sido prestado áquelles dos nossos 

patricios que, a mingua de recursos pecuniarios, não podem sahir para colher 

em terra estranha o fructo apetecido do saber? 

Muita intelligencia, cujas locubrações seriam de reaes proveitos á sociedade, 

ficariam por ahi estioladas em detrimento do nosso progresso moral e, 

porque não dizel-o tambem material. 

O que são as industrias, as artes, o commercio, senão manifestações da 

cultura humana? 

Não ha felicidade possivel sem uma bem ministrada instrucção. 

Bem comprehendendo isto, foi que a mocidade estudiosa da nossa terra 

recebeu com alvorotado entusiasmo a noticia da equiparação do Atheneu ao 

Gymnasio Nacional. 

Em vistosa marche au flambeaux e precedidos da banda musical do Corpo 

de Policia, percorreram os estudantes diversas ruas da capital, indo ao 

Palacio do Governo, manifestar ao Presidente do Estado, o exm. sr. dr. 

Rodrigues Doria, que os recebeu carinhosamente no salão nobre, seus 

sinceros agradecimentos pela realisação de tão util melhoramento. 

Interpretou os sentimentos da mocidade o velho professor, distincto lente do 

Atheneu, Manoel de Oliveira, que n’um feliz improviso saudou s. ex. pela 

brilhante conquista que acabava de obter, dotando a mocidade estudiosa de 

Sergipe de tão imprescendivel beneficio. 

Por nossa vez, felicitamos ao eminente Presidente do Estado, dr. Rodrigues 

Doria (Folha de Sergipe, 1908). 

Uma vez equiparado o estabelecimento de ensino teria os mesmos benefícios que o 

estabelecimento federal e poderiam conceder o mesmo grau. O mais importante seria que os 

exames feitos nesses estabelecimentos teriam validade para a matrícula do aluno nos institutos 

federais de ensino superior. Dessa forma, o estabelecimento poderia dar diploma de Bacharel 

em Letras e os seus exames seriam usados para admissão aos cursos superiores, não 

necessitando o alunado de se deslocar para outros estados. Conseguimos a informação de que, 

na mesma década, além do Atheneu Sergipense mais trinta e sete estabelecimentos receberam 

a equiparação ao Colégio Pedro II, demonstrando a sua importância (ver APÊNDICE B). 
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Com o início da República a educação secundária reflete o clima de mudanças na 

formação de um novo cidadão, apesar de o novo regime ter fracassado na invenção de um 

mito de origem republicano (CARVALHO, 2012), mas com o burilamento de ideias as mais 

diversas sobre o papel do Estado, do cidadão, e as relações entre ambos. Houve muitas vezes 

aproximação da massa popular ao novo governo, bem como, em outros momentos, grandes 

embates e revoltas contra a nova ordem que estava se estabelecendo. No campo cultural, 

abriu-se o leque das opções com a aproximação aos países hispano-americanos. 

Mas, antes de aprofundar-nos no ensino da língua espanhola, é importante ressaltar 

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

século XIX. Vale lembrar, como apontamos na seção 3.1, que o Brasil iniciou um processo de 

institucionalização do ensino das literaturas espanhola e hispano-americanas em 1870, 

interrompendo-se em 1912 e somente retornando em 1925. Em 1877, foi traduzida por Lúcio 

de Mendonça a obra Marmórea, de Carlos Guido e Spano (WOGAN, 1948), crescendo, a 

partir do final do século XIX, o interesse por escritores hispano-americanos, com várias obras 

sendo traduzidas no século XX. Autores brasileiros como Silvio Romero, Silvio Julio, João 

Ribeiro (1860-1934)
29

, Manuel Bandeira, entre outros, escreveram 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 país.  

A partir da 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, começaram a perceber a cultura e a pedagogia estadunidenses como um símbolo de 

renovação e progresso. Esse processo de direcionamento das atenções dos brasileiros para a 

cultura norte-americana se deveu muito à ação dos protestantes missionários que vieram para 

o país. Os protestantes, principalmente os Presbiterianos, trouxeram para o Brasil “a nova 
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 João Baptista Ribeiro de Andrade Fernandes nasceu em Laranjeiras onde iniciou seus estudos, terminando o 

ensino secundário no Atheneu Sergipense em 1880. Formou-se em Ciências Sociais pela Faculdade Livre de 

Direito do Rio de Janeiro. Foi professor catedrática do Colégio Pedro II, “tradutor admirável e philologo 

distincto”, publicou gramáticas, poesias, história literária, entre outras obras. Foi membro do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e da Academia Brasileira de Letras (GUARANÁ, 1925).  
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visão de mundo trazida pelas missões protestantes norte-americanas [que] estava impregnada 

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

Essa mudança de paradigma cultural que o Brasil apresentou, saindo da Europa, 

mormente da França, para vislumbrar na América novas possibilidades por causa da 

influência norte-americana, fez com que a nação brasileira também iniciasse uma 

aproximação das políticas culturais dos países hispano-americanos no final do século XIX e 

início do XX.  

No entanto, houve reações contrárias ao que foi chamado de “americanismo”, 

principalmente pela aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Essa posição 

antiamericanista pode ser entendida como uma herança do Brasil Império, que tinha uma 

administração política fortemente afrancesada em face da República, que começa a voltar-se 

para o modelo americano. Eduardo Prado (1860-1901), bacharel em direito, escritor e 

publicista, com fortes tendências monarquistas, escreveu em 1893 o livro A illusão 

americana, com severas críticas contra o que chamou de “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 acreditava que a fraternidade era uma mentira e em uma obra de 264 páginas 

expõe os motivos pelos quais a confraternização americana seria uma farsa. Segundo ele, o 

Brasil não poderia argumentar que somente porque estando situados no mesmo continente os 

países americanos teriam 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). 

Em que pese o fato de ter havido reações contrárias, o americanismo foi defendido por 

muitos brasileiros que avalizaram o novo direcionamento político e ideológico brasileiro. 

Segundo Cunha (1986, p. 221) “[...]foi significativa a influência de brasileiros, como 

Monteiro Lobato e Gilberto Amado, que escreveram livros, após viagens aos EUA, contando 
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as maravilhas vistas e sentidas, apontando os novos paradigmas buscados”. Tavares Bastos
30

, 

mesmo antes da proclamação da República, já defendia que os hábitos da sociedade brasileira 

necessitavam de mudanças e que o contato com os Estados Unidos da América era uma 

possibilidade de conhecimento rumo à transformação dos costumes e hábitos degenerados do 

povo brasileiro. Segundo o parlamentar, o Brasil teria muito a ganhar com a aproximação com 

os norte-americanos, pois eram um povo com espírito liberal, com um grande crescimento 

moral e material, que defendia a entrada no país de imigrantes estrangeiros, principalmente de 

norte-americanos (SOUZA, 2012).   

Nesse contexto, apresentava-se muito propício o estudo da língua espanhola, como o 

Brasil já o fazia com a língua dos norte-americanos. As relações políticas e comerciais com o 

Uruguai e outros países hispano-americanos, desde a proclamação da República, levaram o 

Brasil a ter um maior interesse pela língua dos vizinhos falantes do espanhol. Vários 

intercâmbios se intensificaram no primeiro quartel do século XX, como a admissão de oficiais 

da marinha uruguaia para praticar na marinha do Brasil; admissão de alunos das repúblicas 

americanas nas escolas militar e naval; admissão de alunos brasileiros nas escolas de 

Montevidéu; ingressos de estudantes da Argentina, Uruguai e Chile nos Institutos Superiores 

do Brasil (BRASIL, 1920). Todas essas iniciativas entre os países, principalmente sul-

americanos, foram necessárias para manter uma integração sul-americana, principalmente 

após a explosão da Primeira Guerra Mundial e a entrada do Brasil nesse conflito apoiando os 

Estados Unidos. 

Após mais de um ano de espera, desde o anúncio feito pelo Ministro Maximiliano, por 

fim, em 1919, a inclusão do ensino da língua espanhola na educação secundária brasileira tem 

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

decorrência do aumento de subvenção para a criação da disciplina, aprovado pela Lei nº 

3.674, de 07 de janeiro desse ano. Dois meses após a aprovação da referida Lei, o Colégio 

Pedro II abriu concurso para uma cadeira de espanhol, e em 5 de abril aprovou o programa de 

ensino. Antenor de Veras Nascentes (1886-1972) foi aprovado no concurso, sendo nomeado 

em 18 de outubro de 1919. Em 1920, Nascentes publicou o compêndio Grammatica da 
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 Aureliano Cândido Tavares Bastos (1839-1875), bacharel e doutor em direito, foi Deputado pela província de 

Alagoas (SOUZA, 2012). 
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Lingua Espanhola, pela Livraria Drummond Editora: primeira gramática de espanhol 

produzida e publicada no Brasil.  

No processo de configuração da língua espanhola como disciplina escolar, o programa 

de ensino da cadeira de espanhol foi preparado por uma comissão composta pelos professores 

Gastão Ruch, Honorio de Souza Silvestre e Silva Ramos
31

, os quais completaram seu trabalho 

em 05 de abril de 1919. A Congregação do Colégio aprovou o programa em 10 de julho do 

mesmo ano. Os estudos da gramática foram privilegiados, pois, estavam baseados na tradição 

da gramatização latina
32

, mas observamos uma tentativa de se ensinar literatura e língua na 

mesma cadeira, o que não seguiu por muito tempo, voltando em 1925 a cadeira de Literatura 

independente das cadeiras de línguas.  

Programa de ensino da cadeira de espanhol aprovado em 10 de julho de 

1919: 

1º - Noções preliminares attinentes á grammatica castelhana, suas divisões 

e objectivos. 

2º - Sons fundamentaes do hespanhol. Vogaes e consoantes, accentuação e 

quantidade. 

3º - Morphologia e taxionomia do substantivo. 

4º - Morphologia e taxionomia dos adjetivos. 

5º - Estudos dos gráos. 

6º - Morphologia e taxionomia do artigo e do pronome. 

7º - Da conjugação. Estudo detido das conjugações regulares. 

8º - Estudo detido dos verbos regulares e suas diversas especies. 

9º - Morphologia e taxionomia dos adverbios. 

10º - Morphologia e taxionomia das preposições. 

11º - Morphologia e taxionomia das conjuncções e interjeições. 

12º - Processos de formação das palavras: composição e derivação. 

13º - Syntase. Noções geraes de syntase. Estudo das preposições. 

14º - Syntase do substantivo. 

15º - Idem do adejectivo. 

16º - Idem do pronome e do artigo. 

17º - Idem do verbo. Emprego dos tempos e modos com especialidades dos 

infinitivos. 

18º - Syntase do verbo. Emprego do infinito e dos participios. 

19º - Syntase das palavras invariaveis. Da preposição. 

20º - Syntase das palavras invariaveis. Do adverbio e da conjuncção.  

21º - Gramatica historica: Alterações lexicas: archaismos, neologismos e 

idiotismos. Modificações sofridas pelo hespanhol nas Republicas Americanas. 
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 Gastão Mathias Ruch Sturzenecker era professor de francês, Honorio de Souza Silvestre, professor de 

Geografia e José Júlio da Silva Ramos, professor de português do Colégio de Pedro II. 
32

 Por gramatização deve-se entender o processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de 

duas teconologias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber metalingüístico: a gramática e o dicionário 

(AUROUX, 1992). 
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22º - Elementos essenciaes de phonetica hespanhola. Suas relações com a 

portugueza. 

23º - Estudo morphologico do substantivo. Casos e flexões. 

24º - Estudo morphologico do adjectivo. Casos e flexões. 

25º - Estudo morphologico do artigo e do pronome. 

26º - Estudo morphologico do verbo. Transformação da conjugação latina 

na conjugação hespanhola. Apparecimento dos verbos auxiliares. 

27º - Estudo morphologico do adverbio e da conjuncção. 

28º - Estudo morphologico da preposição. 

29º - Noçoes geraes sobre a origem e formação da lingua hespanhola. Sua 

evolução. 

30º - Relações historicas da lingua hespanhola com as demais linguas 

romanicas, especialmente com a portugueza. 

31º - Principios geraes de Semantica hespanhola. 

32º - Da syntase em geral e do estylo. 

33º - Vista geral sobre o desenvolvimento das principaes phases da 

litteratura hespanhola (BRASIL, 1919). 

Os colégios oficiais ou equiparados de ensino secundário receberam comunicado do 

Ministro da Justiça acerca da inclusão da disciplina facultativa de espanhol no Colégio Pedro 

II. Sendo assim, foi mais um componente curricular do qual esses estabelecimentos passaram 

a buscar implantar em seus currículos, nem sempre com êxito no preenchimento da vaga 

aberta, como se evidencia no exemplo do Liceu de Goiás. O diretor do estabelecimento abriu 

concurso público, em abril de 1920, para o preenchimento da cadeira de italiano e espanhol, 

criada pelo regulamento expedido pelo Decreto nº 6.395, de 20 de dezembro de 1919, sem 

êxito. Em dezembro de 1920, a Congregação do Liceu foi obrigada a anular a inscrição aberta 

para a cadeira, por falta de candidatos recebendo, entretanto, pedido de nomeação para a 

disciplina de italiano independente de concurso. A anulação foi feita após solicitação de 

orientações ao Conselho Superior do Ensino, que se manifestou favorável, visto que a matéria 

era facultativa, ou seja, oficialmente não era obrigatório que os estabelecimentos equiparados 

ao Colégio Pedro II ofertassem essa categoria de disciplinas.   

Esse episódio demonstra a dificuldade que os estabelecimentos tinham em contratar 

professores e seguir o mesmo currículo que o seu “Colégio-Modelo”. Aliás, não há 

informações sobre outro Colégio, além do Pedro II, que tenha logrado êxito na aprovação e 

nomeação de professor catedrático de espanhol. 

A partir do conhecimento pelos diretores de estabelecimentos oficiais de que o 

Colégio Pedro II incluiu a cadeira de Espanhol no seu currículo, foram abertos novos 
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concursos para a matéria em todo o país. No quadro 6 constam as aberturas da cadeira de 

espanhol em alguns desses estabelecimentos: 

Quadro 6 – Concursos para a cadeira de espanhol. 
Instituto Secundário Ano 

Liceu de Goiás 1920 

Liceu Cuiabano 1921 

Ginásio Amazonense 1921 

Liceu de Cuiabá 1924 

Fonte: Quadro elaborado a partir de jornais consultados. 

Em Sergipe, sob o comando do General Manuel P. de Oliveira Valadão (1849-1921), 

Presidente do Estado, o Atheneu Sergipense conseguiu sua equiparação ao Colégio Pedro II, 

pela segunda vez, já que, como dito antes, a primeira vez foi em 1908: 

A equiparação do Atheneu Sergipense ao Colégio de Pedro II, que vinha 

sendo tentada desde a promulgação da Lei Maximiliano, chegou, afinal, em 

fevereiro de 1918, seguida de inspeção permanente por ato do Ministro da 

Justiça de 23 do mês seguinte trazendo, como conseqüência, o aumento da 

matrícula daquele estabelecimento, atingindo já nesse ano 89 alunos contra 

59 do ano anterior (NUNES, 2008, p. 238).  

Não só o aumento de alunos, outras consequências se seguiriam a essa equiparação, 

que muito esforço demandou do governo estadual. O currículo do Atheneu Sergipense teria 

que incorporar as mesmas alterações que para o Colégio Pedro II fossem aprovadas. Dessa 

forma, em 31 de março de 1921, pouco mais de três anos da equiparação, um novo 

regulamento foi implantado, aprovado pelo Decreto nº 721 “[...] para acompanhar a estrutura 

do Colégio Pedro II [...]” (NUNES, 2008, p. 244). Possivelmente, além de outras ações a 

serem tomadas para estruturar o colégio sergipano, houve nesse momento a necessidade da 

criação da cadeira de espanhol, como forma de manter o mesmo currículo do Colégio Pedro 

II.  

O ensino no Colégio Pedro II e congêneres, na década de 1920, tinha a finalidade de 

preparar o alunado para prestar o exame vestibular das instituições oficiais de ensino superior 

do país. O ensino das línguas vivas consistia basicamente em comunicação, leitura e tradução 

de obra literária, era um ensino eminentemente prático. Os Colégios deveriam aplicar provas 

escrita e oral. A avaliação escrita constava de tradução de obra literária, clássica e difícil, de 

preferência em verso, e era permitido o uso de dicionário. Para o exame oral, o aluno deveria 

ser verificado em leitura e tradução sem auxilio de dicionário, bem como de palestra entre o 
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aluno e o examinador (BRASIL, 1915). Contudo, o espanhol entrou nos currículos como 

disciplina facultativa, não sendo obrigatório seu conhecimento para prestar prova de 

vestibular. As línguas vivas obrigatórias nos vestibulares eram o francês e o inglês ou alemão. 

Este foi um dos motivos de haver pequena procura entre os alunos para o espanhol, o que 

culminou com a sua saída do currículo oficial em 1925. 

Mencionamos currículo oficial, isso porque há indícios de que alguns colégios 

continuavam a ensinar a língua espanhola após 1925, pois, outras edições da gramática de 

Nascentes foram publicadas, chegando em 1934 a sair a quarta, como também na década de 

1930 saiu a reedição da obra de Acácio Lobo, Espanhol tal qual se fala. 

O professor Nascentes ministrava espanhol com o auxílio da gramática de sua autoria 

que atendia somente aos pontos gramaticais do programa. Desse modo, é muito provável que 

em suas aulas utilizasse também livros de literatura importados da Espanha e/ou Argentina. A 

carga horária era, provavelmente, de três horas por semana, uma vez, que essa era a 

quantidade de horas destinadas às outras línguas facultativas (inglês e alemão), no terceiro, 

quarto e quinto anos, conforme é observável no Quadro 7. 

Quadro 7 – Distribuição das aulas no Colégio Pedro II. 

Ensino Secundário no Colégio Pedro II 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

Português Português Português   

Francês Francês Francês   

  Inglês ou Alemão Inglês ou Alemão Inglês ou Alemão 

Latim Latim Latim   

Geografia Geral     

 Aritmética    

 Corografia do Brasil    

 Noções de 

Cosmografia 

   

  Álgebra   

  Geometria Plana   

   História Universal  

   Geometria no 

Espaço 

 

   Trigonometria 

Retilínea 

 

   Física e Química Física e Química 

    História do Brasil 

e História Natural 

Fonte: Quadro elaborado a partir do Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915. 
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O ensino da língua espanhola na educação secundária brasileira não teve longevidade, 

pois não havia interesse do alunado para cursar uma disciplina facultativa. Além de a 

disciplina não ser obrigatória nos vestibulares, a pseudo-facilidade em seu aprendizado 

afastou os alunos do estudo dessa língua românica. Delgado Carvalho, da Comissão Nacional 

de Educação, em seu Parecer 174, de 06 de agosto de 1934, afirmou: 

A cadeira de hespanhol já existiu no Collegio Pedro II; foi creada em 1919 e 

consituiu, com o italiano materia facultativa; com a reforma Rocha Vaz foi 

extinta, em 1925, e transferido o seu titular, um philologo conhecido, para a 

cadeira de portugues. 

A facilidade relativa que o hespanhol offerece ao estudante brasileiro nunca 

permitiu que se constituissem turmas numerosas nesta disciplina (BRASIL, 

1935). 

O Parecer 174 foi emitido em resposta ao Ministério das Relações Exteriores, que 

solicitou ao Ministro da Educação e Saúde Pública uma retribuição ao Governo da Argentina, 

por ter instituído, por meio do Conselho Nacional de Educação, a cadeira de português em 

suas escolas complementares em 09 de abril de 1934, confirmando-se até o final do mesmo 

mês a criação de seis cadeiras.  

O relator Delgado Carvalho, mencionando o fracasso da experiência brasileira no 

início do século XX (1920-1925) no tocante ao ensino da língua espanhola no Colégio Pedro 

II, descartou uma nova criação de cadeira de espanhol. Entretanto, afirmou que poderia 

sugerir a criação de um curso facultativo de estudos argentinos no mesmo estabelecimento 

federal, dando assim uma resposta à gentileza especialmente feita ao Brasil. Para Delgado 

Carvalho, o curso a ser criado deveria tratar dos seguintes temas: geografia, história, língua e 

literatura, organização política e social, bem como economia da República Argentina. No 

entanto, ao que parece, a sugestão não avançou para um ato concreto. 

Nascentes (1920), na Introdução de sua gramática, já ressaltava essa teórica facilidade 

de os brasileiros aprenderem a língua espanhola: 

O espanhol é parecidissimo com o portuguez, como toda a gente o sabe. 

Quem conhece o portuguez, com facilidade lê e comprehende o espanhol; 

sentirá, é verdade, algumas deficiencias. Além disso é uma lingua familiar a 

nós por causa da immigração espanhola em nosso paiz, das companhias 

dramaticas, de operetas e zarzuelas que annualmente nos visitam, das 

relações com as republicas vizinhas. (NASCENTES, 1920, p. iv). 
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É interessante notar que na sequência do seu texto Nascentes (1920, p. iv) afirma que 

“a extrema semelhança das duas linguas, entretanto (parece até um paradoxo), é a maior 

difficuldade que encontramos, pois quando mal pensamos que uma palavra, uma locução, ou 

uma fórma, se encontra em ambas as linguas, defrontamos profunda differença”. Tal como 

este demonstra que, como qualquer língua estrangeira, seria necessário um estudo sistemático 

e aprofundado para o conhecimento e a prática da língua espanhola. 

Nesse sentido, o ensino da língua espanhola, em sua primeira fase, não contemplava as 

aspirações dos alunos e da sociedade que o recusa, pois a prioridade naquele momento era a 

de investir esforços para as disciplinas que os conduzissem ao objetivo principal, que era o 

ingresso em instituições superiores de ensino. O Governo do Brasil introduziu o ensino da 

língua espanhola como mera gentileza ao ato do Governo do Uruguai sem agregar ao seu 

ensino qualquer outro objetivo. O foco não era de dar ao estudante uma opção para acesso ao 

conhecimento científico ou a leitura de grandes vultos da literatura universal. A comunidade 

escolar recusou, naquele momento, a disciplina que, de certa forma, fora imposta pelo poder 

público não se constituindo, então, em uma finalidade real. Prova disso é que a disciplina não 

tinha sequer exames finais, que, se utilizados poderiam chamar a atenção dos alunos e do 

mestre. Como ressalta Chervel (1990), as provas do exame final exercem uma grande 

influência no desenvolvimento das classes e é um constitutivo da disciplina escolar com 

ligação direta com as finalidades. 

As grandes finalidades da educação estavam no centro das discussões na década de 

1920, que foi marcada por mudanças políticas e educacionais no país. Vários estudos 

pedagógicos começaram a aparecer no cenário nacional. Segundo Lourenço Filho (1940), 

havia uma tendência no redirecionamento social da educação em São Paulo, na direção da 

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

pedagógico não alcançou êxito, voltando os autores a atenção aos temas de viés técnico. 

Alguns intelectuais insatisfeitos com as práticas dos governantes, estes em sua maioria 

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

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

nacionalidade autêntica.  O Brasil estava em um período de intensas discussões políticas, a 
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educação era um ponto central nesses debates e São Paulo começava a aparecer com destaque 

na educação.  

Em consequência, vários estados promoveram reformas nos seus sistemas de ensino, 

tendo à frente os pioneiros da educação nova: São Paulo, 1920, Sampaio Dória; Ceará, 1922, 

Lourenço Filho; Bahia, 1925, Anízio Teixeira; D. Federal, 1927, Fernando de Azevedo; entre 

outros. Desse modo, veio a reforma conhecida como “Lei Rocha Vaz”, trazida à luz pelo 

Decreto 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, que dispunha em seis anos o ensino secundário. 

No que tangia ao ensino de línguas vivas, o espanhol e o italiano apareceram como matérias 

facultativas, mas com um dispositivo que assegurava que 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, esse posto.  Assim, o ensino de 

espanhol não durou muito tempo nessa primeira fase. 

Como dito anteriormente, o ensino da língua espanhola saiu dos currículos oficiais, 

mas continuou a ser ensinado em colégios particulares e por professores particulares que 

continuavam a divulgar nos jornais os seus serviços, como exemplo das duas situações 

incluímos a seguir propagandas em jornais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Propaganda do Instituto Rio Branco no Jornal A Imprensa, do Ceará, 

em 23 de dezembro de 1926. 

Figura 3 – Propaganda de professora 

particular de espanhol no Jornal Correio 

da Manhã, de 30 de maio de 1929.  

Fonte: Correio da Manhã, 1929. 

Fonte: A Imprensa, 1926. 
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Ademais, há que ser verificado as consequências no ensino primário, uma vez que 

foram ministrados cursos de língua espanhola para o magistério primário, em 1922, no 

Colégio Eusébio Queiroz, no Rio de Janeiro. 

 

 

3.3.  PRIMEIRO CONCURSO PARA PROFESSOR CATEDRÁTICO DE ESPANHOL 

 

O primeiro concurso para professor catedrático de língua espanhola aconteceu no 

Colégio Pedro II, com inscrições abertas em 7 de março de 1919 e encerramento previsto para 

o dia 20 de junho, prorrogadas até o dia 5 de julho do mesmo ano. O Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, Urbano dos Santos, por meio de telegrama, solicitou a publicação do 

concurso nos diversos estados brasileiros, conforme preceitua o art. 43 do Decreto nº 11.530, 

de 18 de março de 1915. Conforme publicação do Colégio, o concurso teria as seguintes 

etapas: A) apresentação de um trabalho original, inédito e de valor sobre a cadeira, entregue 

impresso cinquenta exemplares na secretaria do Colégio. Somente passaria para a fase 

seguinte os candidatos cujos trabalhos fossem aprovados pela Congregação; B) arguição do 

candidato pela banca examinadora composta por quatro professores, sobre o trabalho escrito 

apresentado para verificação da autoria com duração máxima de trinta minutos; C) aula 

didática com duração de quarenta minutos sobre um dos pontos do programa, em língua 

espanhola. O ponto seria sorteado vinte e quatro horas antes da prova; D) prova escrita, 

sorteada a partir de uma lista de pontos organizados pela banca examinadora. A prova estaria 

composta por uma tradução em espanhol de trecho de vernáculo de autor notável. 

Uma única mulher fez sua inscrição para concorrer ao concurso, Dra. Laura de 

Bezerra, mas sua solicitação foi indeferida devido ao fato de a mesma não ser brasileira. 

Laura de Bezerra era de nacionalidade uruguaia, casada com o cel. Antonio Bezerra. Cursou 

escolas na Inglaterra, França e Alemanha, formando-se em Ciências e Letras e tornando-se 

uma educadora com habilidades e preparo técnico adquiridos nos centros mais adiantados da 

Europa. No Brasil, organizou o Instituto Rio Branco, em 1915, com o objetivo de educar as 

meninas cariocas com as seguintes finalidades: a) para ser dona de casa; b) para saber educar 

seus filhos; e, c) para exercer na sociedade as funções que ali pode e deve desempenhar. 
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Obteve apoio em sua rede de sociabilidade inclusive com notas elogiosas em diversos jornais 

da capital federal, como no Jornal Correio da Manhã, que afirmava: 

[...] o Internato Rio Branco, alargando a esphera de sua acção propõe-se a 

ensinar as nossas jovens patricias a ser donas de casa, a educar os filhos, 

habilitando-as a procurar no trabalho nobilitante a propria subsistencia ou a 

se tornar um poderoso auxiliar do homem na grande luta pela vida 

(CORREIO DA MANHÃ, 1916, p. 4).  

Foi muito elogiada, também, pelo jornal A Época (1919) que a apresentava como 

“distinta educadora”, “poliglota de alta cultura”, “escritora de elevado mérito” e “ilustrada 

professora”, e muito justa a sua pretensão à cadeira de espanhol. 

Apesar de, em 1919, já ser uma educadora bastante conhecida, o diretor do Pedro II 

não aceitou sua inscrição no concurso alegando ilegalidade no processo por tratar-se de uma 

estrangeira, mesmo estando casada com brasileiro, e enviou requerimento ao Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores, Dr. Alfredo Pinto, para pronunciar-se sobre o assunto. Mesmo 

antes de resposta oficial, o diretor do Colégio fez publicar as etapas do concurso excluindo o 

nome da professora, o que causou indignação do Jornal Correio da Manhã, que publicou 

várias notas de apoio à educadora. A Gazeta de Noticias afirmou que o concurso não deveria 

ter prosseguimento, por risco de anulação, já que: 

Um dos candidatos, por signal uma senhora, foi inscripto mediante condição, 

até que o sr. Ministro do Interior resolvesse o seu “caso”. Esta senhora é 

estrangeira. Allega, porém, que é casada com cidadão brasileiro, de quem 

tem filhos, e por isso mesmo, de accordo com as disposições 

constitucionaes, adquiriu a nacionalidade de seu marido (GAZETA DE 

NOTICIAS, 1919, p. 1). 

Em despacho publicado no dia 31 de agosto de 1919, o Conselho Superior de Ensino, 

respondendo ao oficio do diretor do Colégio Pedro II, considerou ilegal a inscrição de uma 

estrangeira, baseado, entre outras normas legais, no artigo 44 do Decreto 11.530, de 18 de 

março de 1915, que preceitua: “Poderão concorrer á vaga de professor substituto todos os 

brazileiros que exhibirem folha corrida e forem maiores de 21 anos” (BRASIL, 1915).  

A Constituição Brasileira em vigor à época (1891), em seu Art. 69, item 5º, dava status 

de “cidadão brasileiro” aos estrangeiros que possuíssem “bens imóveis no Brasil” ou fossem 
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“casados com brasileiras
33

” ou ainda que tivessem “filhos brasileiros”, contanto que 

residissem no Brasil, salvo se manifestassem a intenção de não mudarem de nacionalidade 

(GAZETA DE NOTICIAS, 1919). A Gazeta de Noticias publicou, em 4 de setembro de 1919, 

entrevista com Abelardo Lobo, professor da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, 

que concordou com o parecer do Ministro da Justiça, uma vez que: 

[...] a expressão “os estrageiros que possuirem, etc.” refere-se a estrangeiros 

do “sexo masculino”. A regra de Ulpianus – Pronunciatio sermonis in sexo 

masculino ad utrumque sexum plerunque porrigitur (Dig. – de verb. signif. – 

fr. 195, in pr.) não pode ser invocada, no caso, porque a expressão “e forem 

casados com brasileiras” restringe a significação de “estrangeiros” (GAZETA 

DE NOTICIAS, 1919). 

Apesar da polêmica envolvendo uma estrangeira no concurso, a comissão prosseguiu 

com as datas previstas, sendo convocados para a fase de arguição e posteriormente para a fase 

de preleção que deveria ser em língua espanhola, sorteados nessa ocasião os pontos dos oito 

candidatos, conforme Quadros 8 e 9: 

Quadro 8 – Candidatos convocados para a fase de arguição. 
Arguição 

Candidato 
Formação do 

candidato 
Trabalho apresentado 

Dia Hora 

09/09/1919 14:00 
Francisco Pereira Novaes da 

Cunha 
- 

Alguns Elementos de 

Grammatica 

Hespanhola. 

10/09/1919 14:00 Dario Portugez Silva Monteiro - 

Estudio Teorico-Pratico 

de la Gramática 

Castellana Adaptado al 

Idioma Portugués. 

11/09/1919 14:00 
Antonio de Araujo Mello 

Carvalho (1884-1922) 

Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais 
O Verbo em Espanhol. 

12/09/1919 14:00 Lino de Moraes Leme - 
A Subjetividade do 

Pronome “se”. 

13/09/1919 14:00 David José Perez 
Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais 

Leis de Formação da 

Língua Castelhana. 

16/09/1919 14:00 Brenno Silveira de Arruda - 

A Poesia Uruguaya: 

origem, manisfestação 

de caracter nacional e 

                                                           
33

 Segue transcrição do texto da Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891, publicado no site da 

Presidência da República Federativa do Brasil 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm):  

“Art. 69 – São cidadãos brasileiros 

................................. 

5º) os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e forem casados com brasileiros ou tiverem 

filhos brasileiros contanto que residam no Brasil, salvo se manifestarem a intenção de não mudar de 

nacionalidade;” 

A expressão “casados com brasileiros” difere do texto referido pelo Prof. Dr. Abelardo Lobo em entrevista à 

Gazeta de Noticias, publicado em 04 de setembro de 1919, onde se lê “casados com brasileiras”. 
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primeira geração 

romantica. 

17/09/1919 14:00 
Antenor de Veras Nascentes 

(1886-1972) 

Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais 

Um Ensaio de Phonetica 

Differencial Luso-

Castelhana. Dos 

Elementos Gregos Que 

Se Encontram no 

Espanhol. 

18/09/1919 14:00 
Adolfo Morales de los Rios 

Filho (1887-1973) 
Arquiteto 

Um Capitulo de 

Psychologia nas Letras 

Hespanholas. 

Fonte: Quadro elaborado a partir de jornais consultados. 

O  jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 1919, publicou 

foto da sala do dia anterior, por ocasião do primeiro dia de arguição, do canditato Francisco 

Pereira Novaes da Cunha (Figura 4). 

Figura 4 – Arguição de Francisco Pereira Novaes da Cunha. 

Fonte: GAZETA DE NOTÍCIAS, 1919. 

A comissão julgadora era constituída pelos professores João Ribeiro, Laudelino Freire, 

Vital de Almeida e Basílio de Magalhães, tendo como presidente o diretor do colégio, Carlos 

Maximiliano Pimenta de Laet (1847-1927). 
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Quadro 9 – Candidatos convocados para assistir ao sorteio dos pontos para a fase de preleção. 
Arguição 

Candidato 
Dia Hora 

18/09/1919 14:00 Francisco Pereira Novaes da Cunha e Dario Portugez Silva Monteiro 

19/09/1919 14:00 Antonio de Araujo Mello Carvalho e Lino de Moraes Leme 

22/09/1919 14:00 David José Perez e Brenno Silveira de Arruda 

23/09/1919 14:00 Antenor de Veras Nascentes e Adolfo Morales de los Rios Filho 

Fonte: Quadro elaborado a partir de jornais consultados. 

A classificação do concurso saiu no dia 26 de setembro após reunião da Congregação 

do Colégio, presentes dezenove professores, que ficou assim definida: 1º lugar Antenor de 

Veras Nascentes; 2º lugar David José Perez; 3º lugar Antonio de Araújo Mello Carvalho; 4º 

lugar Dario Portuguez Silva Monteiro; e, 5º lugar Brenno Silveira de Arruda. Os demais 

candidatos não participaram de todas as fases do processo seletivo. 

Há nesse concurso uma clara disputa pela vaga, interferindo complexas redes sociais 

dos meios intelectuais nos quais estavam inseridos os candidatos ao cargo e que finalizou com 

a aprovação de Antenor Nascentes. Não cabe neste trabalho um aprofundamento nessas 

questões, mas seria interessante ressaltar alguns dados que provavelmente fizeram parte do 

jogo social e que ajudaram a eleger o vencedor. Primeiro ponto, não havia necessidade de se 

abrir concurso para professor catedrático naquela época, de modo geral os professores 

catedráticos eram nomeados pelo Ministério da Justiça, pois não havia previsão legal de 

abertura de concurso para esse cargo, mas sim para professor substituto (BRASIL, 1915). 

Essa situação era de conhecimento de Nascentes, que afirmou, em 1952, em seu discurso por 

conta do recebimento do título de professor emérito do Colégio Pedro II, que, tomando 

conhecimento da abertura de uma cadeira de espanhol, passou a estudar a língua espanhola 

com bibliografia encontrada na Biblioteca Nacional, bem como com livros comprados nas 

livrarias e até mesmo importados da Espanha. E, enquanto se esforçava para estudar: “Vieram 

dizer-me que, sendo cadeira nova, o Govêrno podia fazer o provimento sem concurso”. O 

Governo recebeu várias indicações para ocupar a cadeira, mas “[...] para não descontentar os 

protetores, saiu-se da dificuldade mandando abrir concurso” (NASCENTES, 1952, p. 12). 

Contudo, passemos para o ponto seguinte, os candidatos tinham uma intrincada rede de 

sociabilidade, como exemplo citamos: 

 

 



87 

 

 

 

1)Antenor Nascentes  

Concluiu o curso de ciências e letras pelo Colégio Pedro II, era 

bacharel em direito pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e 

Sociais e tinha uma extensa rede de sociabilidade: A) Era 

funcionário da Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Interiores 

do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, com contato, muito 

provavelmente, com o Ministro Urbano Santos, do mesmo 

ministério. B) Lecionava Francês no ensino secundário do Liceu  

Rio Branco, o qual fazia questão de colocar nos anúncios dos 

jornais que o professor era funcionário da Secretaria de Justiça e 

Negócios Interiores. Na mesma instituição tinha como 

companheiros de magistério o Diretor do Colégio Pedro II, Carlos 

de Laet e alguns de seus professores, como Guilherme Afonso, 

Mendes de Aguiar, Fernando Gabaglia, Cecil Thiré, Agliberto 

Xavier, Euclides Roxo (1890-1950)
34

, Benecdito Raimundo, além de Jonathas Serrano e 

Osório Duque Estrada da Escola Normal, Nélson Romero (Filho de Sylvio Romero) entre 

outros. C) Participou de diversas bancas examinadoras do Conselho Superior de Ensino para 

avaliação de colégios particulares, juntamente com Carlos de Laet, João Ribeiro, Pedro Pinto, 

entre outros; D) Era bibliotecário da Academia dos Bacharéis em Letras; E) Até o momento 

de sua inscrição no concurso já tinha publicado vários textos na revista A Época, de 1909 a 

1912, os livros Ligeiras notas sobre redacção official, em 1914, pela Tipografia Jornal do 

Comércio e Elementos de teoria musical, pela Tipografia Sá de Oliveira, em 1917. 

 

 

2)Antonio de Araujo Melo Carvalho. 

Assumiu várias funções na Imprensa Nacional, professor da Faculdade 

Livre de Direito e também lecionava italiano e espanhol em um curso 

preparatório para ingresso em cursos superiores. 

 

 

 

 

                                                           
34

 Euclides Medeiros Guimarães Roxo nasceu em Aracaju, Sergipe, em 10 de dezembro de 1890. Faleceu no Rio 

de Janeiro, em 21 de setembro de 1950. Bacharelou-se no Colégio Pedro II, onde foi também professor 

catedrático de matemática e diretor. Formou-se em Engenharia pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

(CARVALHO et al, 2000). 

Figura 5 – Foto de 

Antenor Nascentes na 

Revista Fon Fon. 

Fonte: Fon Fon, 1919. 

Figura 6 – Foto de 

Melo Carvalho no 

Jornal Gazeta de 

Notícias. 

Fonte: Gazeta de Notícias, 

1957. 
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3)Laura Bezerra. 

Era formada em Letras. Fundou o Instituto Rio Branco em 1915 e 

tinha muitas amizades na área de educação de moças e prestígio 

em jornais da Capital Federal; também fundou a revista Riso. Bem 

preparada para o magistério e com uma rede extensa de 

sociabilidade, o indeferimento de sua inscrição pode ter sido um 

subterfúgio para barrar sua possível aprovação no concurso. 

 

 

 

Podemos observar nos exemplos que inserimos que Antenor Nascentes era de longe o 

candidato com inscrição deferida com maior possibilidade de vencer o concurso, já por seu 

perfil de estudioso e polígrafo, já por poder contar com um universo de amizades e contatos 

no seu cotidiano trânsito intelectual, que, aliás, só aumentou com o ingresso no Colégio Pedro 

II. Tanto assim que quando o Governo decidiu pela extinção da cadeira de espanhol, o 

ministro o chamou para que escolhesse qual cadeira queria lecionar, latim ou português, 

escolhendo Nascentes esta última, a referida cadeira foi desdobrada para que ele pudesse 

assumir sem concurso, em 1927 (NASCENTES, 1952).  Esse complexo movimento do campo 

intelectual onde agiram forças antagônicas, sentimentos afetivos, relações de proximidade e 

de afastamento do qual fizeram parte os candidatos ao primeiro concurso para professor 

catedrático de espanhol do Brasil, por certo, merecerá uma pesquisa acadêmica de fôlego. 

Figura 7 – Foto de Laura 

de Bezerra no jornal A 

Época. 

Fonte: A Época, 1919. 
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3.4. O PANAMERICANISMO: O RETORNO DO ENSINO DA LÍNGUA 

ESPANHOLA E DAS LITERATURAS ESPANHOLA E HISPANO-

AMERICANAS. 

A língua espanhola teve uma passagem relâmpago pelo ensino secundário no início do 

século XX. Foram seis anos de ensino no Colégio Pedro II (1920-1925) com o professor 

Antenor Nascentes conduzindo uma cadeira facultativa com muitos problemas de horário, 

baixa frequência, carga horária mínima e desinteresse por parte dos alunos, que fizeram com 

que a disciplina fosse extinta com a reforma posta em prática com o Decreto nº 16.782-A, de 

13 de janeiro de 1925, que incluiu a língua italiana como facultativa. 

Iniciou-se a década de 1940 com a grande fumaça da Segunda Guerra Mundial e as 

consequentes estratégias políticas e militares para o enfrentamento de tempos difíceis. Nova 

onda de sentimentos americanistas cobre o continente americano e os governos sentem a 

necessidade de uma maior integração militar e comercial. Getúlio Vargas, com seu regime 

fascista do Estado Novo (1937-1945), que propagava o nacionalismo, tinha uma política 

voltada para criar no imaginário do povo que o regime estava voltado para a formação de uma 

nova nação brasileira, com cidadãos mais bem preparados e organizados. Em 1940, O Brasil e 

a Argentina estabeleceram acordos comerciais que visavam fortalecer a indústria com a 

compra de excedentes de cada país e diminuição tarifária, para fazer frente à crise que se 

instalava nos países latino-americanos (COELHO, 1987). 

Nesse contexto, era imperativa uma aproximação mais efetiva do Brasil com os outros 

países americanos, e não somente uma retórica, uma aproximação platônica, inclusive no 

campo intelectual. Para isso, o Brasil, por meio do Ministério da Cultura, num plano de ação 

do Ministro Capanema, encomendou, em 1941, ao sociólogo Gilberto Freyre (ver Anexo A), 

um estudo das condições intelectuais de alguns países da América do Sul e como poderia 

manter com esses países intercâmbio cultural e científico. Capanema apresentou o projeto ao 

Presidente Getúlio Vargas e após a sua aprovação, iniciou-se o trabalho do sociólogo 

pernambucano, em janeiro de 1942, com viagens para estudos e contatos na Argentina, 

Uruguai, Paraguai e Bolívia (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000). A escolha 

desses países foi estratégica, visto que, como veremos mais adiante, eles já acenavam para 

uma aproximação com o Brasil, incluindo em seus sistemas de ensino a língua portuguesa, 
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alguns com esse ensino já em andamento e outros com projetos tramitando em seus 

Congressos Nacionais. 

A posição assumida pelo Brasil foi de integração americana com o emprego de 

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

vizinhos. Sob essa ótica, o conhecimento da língua estrangeira era considerado um grande 

passo nessa direção, aliado aos acordos que poderiam surgir desse estreitamento das relações 

internacionais e o fortalecimento dos já existentes. 

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. 

A Argentina tomou iniciativa de criar cadeiras de português em suas escolas 

complementares, em 1934, gesto de amizade que o Brasil, apesar de debates sobre o tema no 

Ministério da Educação, não retribuiu com criação no país de cadeiras de espanhol, na época, 

como já tinha feito outrora com o governo do Uruguai. Em 1935, o governo argentino criou 

curso de “língua brasileira”, frequentado por mais de duzentos alunos, mas ficaram com 

dificuldades para encontrar professores brasileiros para assumir o curso, solicitando às 

autoridades brasileiras auxílio para esta demanda. Já em 1941, começou a tramitar no país um 

projeto para a implantação da língua portuguesa, como disciplina facultativa, nas escolas 

primárias e secundárias. O deputado argentino Damonte Taborda, em dezembro de 1941, 

declarou:  

Acredito tão sinceramente na política de amizade continental que sou autor 

de um projeto de lei, já aprovado pela comissão interna da Câmara dos 

Deputados, implantando o ensino do português nas escolas argentinas. 

Tenho a certeza de que esse gesto será reciprocicado imediatamente, com a 

decretação do ensino de espanhol no Brasil (A NOITE, 1941). 

Esse projeto passou por todos os trâmites legais, e em setembro de 1942 foi decretado 

o ensino de português nas escolas argentinas. Mas, além de a cadeira ser facultativa faltavam 

professores para lecionar, o que levou o Ministério das Relações Exteriores a criar em cidades 
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argentinas cursos livres com a finalidade formar professores para o ensino de português, 

contribuindo, assim, para a divulgação da cultura brasileira na Argentina. Em 1945, o 

Itamarati entregou mais de quinhentos diplomas no curso de português ministrado na cidade 

argentina de Rosário de Santa Fé. 

No Uruguai o ensino de português encaminhou-se como na Argentina. Em 1941, o 

governo enviou ao seu Congresso um anteprojeto de lei que determinava o ensino obrigatório 

da língua portuguesa em suas escolas normais e secundárias. Somente em 1943 foi decretado 

o ensino obrigatório da língua portuguesa nos cursos de humanidades do Uruguai e tão 

somente no primeiro ano. No mesmo ano, o Brasil enviou três professores para ministrarem 

cursos de capacitação com a finalidade de formação de docentes de língua portuguesa para 

suprir a demanda criada pelo decreto, consolidando um trabalho em desenvolvimento no 

Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro, que já vinha ministrando cursos livres da nossa 

língua pátria, e que em março de 1943 contava com mais de mil alunos matriculados. 

Destacamos a ida, a pedido do Ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Euclides de Sousa 

Aranha (1894-1960), do professor Antonio Houaiss, em abril de 1943, para lecionar nas 

escolas mantidas pelo Instituto, em Montevidéu. Em 1944, os Liceus uruguaios contavam 

com mais de mil alunos matriculados nas aulas de português. 

O Paraguai incluiu o ensino da língua portuguesa em suas escolas de ensino primário e 

secundário em 1938. Porém, em 1941, publicou, mediante decreto, alteração para que a 

cadeira de português, além da língua, incluísse estudos literários, históricos e científicos 

brasileiros, com o intuito de uma maior aproximação cultural com o Brasil. Seguindo com o 

mesmo projeto de levar a língua portuguesa a todos os países americanos, o Ministério das 

Relações Exteriores levou professores brasileiros para ministrarem cursos de capacitação para 

professores e cursos livres da nossa língua no Paraguai, como também na Bolívia e no Chile, 

e, possivelmente em outras nações americanas. 

Como se pode perceber, o governo Vargas empenhou-se em manter uma estreita 

relação cultural, intelectual e científica com os outros países americanos, enviando 

embaixadores, intelectuais e professores de língua portuguesa, para os países americanos, 

principalmente para os países da América do Sul, com o objetivo de maior integração, 

facilitando assim no estreitamento de relações comerciais e militares, ao mesmo tempo em 
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que concentrava forças para suportar uma forte onda devastadora que se acercava ao nosso 

continente que foi a Segunda Guerra Mundial. 

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

ao assinar o Decreto-lei 4.244, de 09 de abril, reformulando o ensino secundário, o qual 

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. 

É importante destacar que, para a implantação do ensino do espanhol, além dos 

antecedentes já mencionados, a abertura de curso superior para a formação de professores de 

línguas neolatinas foi de sumo valor para que a língua espanhola pudesse se consolidar como 

disciplina escolar. Segue abaixo quadro com a entrada da língua espanhola em cursos de 

Letras ou criação de Letras Neolatinas (incluindo o espanhol) em diversas partes do país: 

Quadro 10 – Cursos de Letras Neolatinas 

Instituição Cidade curso Ano 

Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo. 
São Paulo/SP Letras Estrangeiras 1940

35
 

Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil
36

. 
Rio de Janeiro/RJ Letras Neolatinas 1941 

Faculdade de Filosofia de Minas 

Gerais 
Belo Horizonte/MG Letras Neolatinas 1941 

Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa/PB Línguas Neolatinas 1949 

Universidade Federal do Paraná. Curitiba/PR Letras Neolatinas Década de 40
37

 

Faculdade Católica de Filosofia de Aracaju/SE Letras Neolatinas 1952
38

 

                                                           
35

 O curso começou a funcionar em 1937, porém o ingresso da Língua e Literatura Espanhola somente ocorreu 

em 1940. 
36

 A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi fundada em 1920 com o nome de Universidade do Rio de 

Janeiro que após sua reorganização em 1937 passou a chamar-se Universidade do Brasil. A sua denominação 

atual data de 1965. 
37

 Ver Picanço (2003). 
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Sergipe. 

Universidade do Sagrado Coração. Bauru/SP Letras Neolatinas 1953 

Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de São José do Rio Preto 

São José do Rio 

Preto/SP 
Letras Neolatinas 1957 

Faculdade de Filosofia de Alagoas Maceió/AL Letras Neolatinas 1952 

Fonte: Quadro elaborado a partir de fontes consultadas. 

Em fevereiro de 1943, publicou-se o programa de espanhol para os cursos clássico e 

científico, instituído pela 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, estando o programa dividido em quatro partes: “I. Leitura”, “II. Gramática”, “III. 

História literária” e “IV. Outros exercícios”. 

A partir dessa peça legislativa, as literaturas espanhola e hispano-americanas 

integraram a cadeira de língua espanhola, com o objetivo de iniciar o aluno nos estudos 

literários e na leitura de grandes autores espanhóis e hispano-americanos. Dessa forma o 

ensino do espanhol para os cursos clássico e científico ficou assim constituído: 

I.Leitura: 

Far-se-á em trechos fáceis, em prova (sic) e em verso, que tenham por 

assunto principal a paisagem e a vida na Espanha e nos países americanos de 

lingua 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: 

Artigos, substantivo, adjetivo, pronomes e numerais. 

Flexões de número, gênero e grau. 

Unidade II: 

1.Verbos: pessoas, números, tempos e modos. 

2.Vozes. 

3.Verbos auxiliares raver (sic) e ser. 

4.Verbos regulares e irregulares. 

Unidade III: 

1.Formação das palavras. Composição e derivação. Prefixos e sufixos. 

2.Principais regras de concordância. 

3.Regência. 

4.Construção. 

5.Arcaísmo e neologismos. 

6.Barbarismos e solecismos. 

7.Idiotismos. 

III.Noções de história literária: 

Dar-se-ão ainda as seguintes noções de história literária: 

                                                                                                                                                                                     
38

 Ver Oliveira (2011). 
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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 primeiros escritores, e suas principais obras, dos paises 

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 de composição. 

4.Exercícios de ortofonia e de ortografia. 

5.Exercícios de tradução e de versão. (BRASIL, 1943) 

Em consequência da entrada do ensino de espanhol, vários professores efetuaram 

pedidos de registro como docentes dessa disciplina. Hermenegildo Alzola solicitou o seu 

registro em 1943; Adolfo Pozo y Pozo em 1944; Ana Maria Valduga e Carlos Del Lhano em 

1946. Isso aconteceu porque, de acordo com a legislação em vigor, os candidatos ao exercício 

do magistério nos estabelecimentos de ensino secundário reconhecidos teriam que comprovar 

o seu registro no Ministério da Educação. Houve também a procura de especialização para ter 

melhores condições de assumir o cargo, visto que haveria uma procura muito grande na área 

em todos os colégios secundários do país. 

O espanhol, em razão de ser uma disciplina obrigatória, passou também a ser exigido 

em vestibulares, como é o caso dos cursos da Biblioteca Nacional, aprovados em 1944, pelo 

Decreto nº 15.395, de 27 de abril. Segundo regulamentos aprovados, os cursos da Biblioteca 

Nacional teriam as seguintes finalidades: a) formar pessoal habilitado a organizar e dirigir 

bibliotecas ou a executar serviços técnicos de bibliotecas; b) promover o aperfeiçoamento ou 

especialização de bibliotecários, de bibliotecários-auxiliares e outros servidores, em exercício 

nas bibliotecas oficiais ou particulares; c) promover a unidade de orientação das técnicas 

fundamentais dos serviços de bibliotecas, favorecendo a homogeneidade básica desses 

serviços; d) difundir conhecimentos dos progressos realizados, no país e no estrangeiro, no 

campo da biblioteconomia. Para tanto a Biblioteca Nacional teria três cursos, a saber: Curso 

Fundamental de Biblioteconomia, Curso Superior de Biblioteconomia e Cursos Avulsos. Para 

o ingresso no primeiro curso mencionado era necessário que o candidato tivesse o curso 

secundário completo e prestasse vestibular. Em relação às línguas vivas, o candidato deveria 

prestar exames de duas escolhidas, uma de cada grupo a seguir: 1) Línguas anglo-germânicas 

(inglesa ou alemã); 2) Línguas latinas (francesa, italiana ou espanhola). 
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A Portaria nº 556, de 13 de novembro de 1945, do Ministro de Estado da Educação e 

Saúde, Raul Leitão da Cunha, que sucedeu Gustavo Capanema, aprovou instruções 

metodológicas para o ensino de espanhol para o curso secundário.  Essa Portaria instituiu o 

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

língua portuguesa.   

A implantação do Método Direto, segundo Leão (1935), foi planejada por Delgado de 

Carvalho, diretor do Colégio Pedro II (Externato), em 1931, e colocada em prática por seu 

sucessor, o professor Henrique Dodsworth em 1932 pela criação de uma comissão para 

organizar os moldes da reforma. As instruções elaboradas pela comissão composta pelos 

professores Delgado de Carvalho, Adrien Delpech, Antenor Nascentes, Julio Nogueira, 

Oswaldo Serpa e Antonio Carneiro Leão seguiam a linha francesa para as línguas vivas, com 

aulas dadas na língua-meta desde o primeiro dia. Os objetivos do ensino das línguas vivas 

eram o de dar uma formação cultural com a leitura de grandes nomes da literatura, o 

aprofundamento dos conhecimentos científicos, bem como, para fins utilitários, o 

desenvolvimento das habilidades práticas da língua. 

As instruções ressaltam a importância da leitura para o aprendizado da cultura 

hispânica como uma fonte de conteúdos importantes, a fim de que o aluno pudesse ter acesso 

a assuntos que o conduzissem 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 pan-americanos. 

A referida portaria inseriu 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: “Nossa iniciativa não tem outro 

objetivo senão o de cooperar com a realização do nobre propósito do Governo do Brasil, 
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disposto a intensificar a aproximação dos povos iberoamericanos dentro do espírito do 

panamericanismo”
39

 (ÁLVAREZ, 1946, p.11, grifo nosso).  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, 

grifo nosso). 

Um período muito profícuo do ensino do espanhol se seguiu, abrangendo o primário, 

secundário, militar, comercial e superior. Alguns professores, já com formação específica na 

área, nos cursos de Letras ou Letras Neolatinas, passaram a fazer cursos de aperfeiçoamento 

para uma maior qualificação de sua atuação no ensino de espanhol, que com o tempo passou a 

ser uma exigência da profissão. Este foi o caso do professor de espanhol do Colégio Pedro II, 

Leônidas Sobrino Pôrto, que licenciado em Letras Neolatinas pela Faculdade Católica de 

Filosofia do Rio de Janeiro em 1945, solicitou afastamento das funções por um ano, em 1949, 

para estudar, com bolsa, no Instituto de Cultura Hispânica de Madrid. Essa procura por 

capacitação não só ocorreu na Capital Federal, como também em outros estados, como em 

São Paulo, o professor de espanhol, Cleophas Beltran Silvente, lotado no Instituto de 

Educação “Monsenhor Gonçalves”, de São José do Rio Preto, solicitou ao governo estadual 

afastamento por 90 (noventa) dias, para estudar na Espanha, sem a perda dos salários, a partir 

de 1 de agosto de 1953. 

A língua espanhola também servia como auxiliar para a leitura de livros estrangeiros, 

com textos relevantes para a intelectualidade, traduzidos para o espanhol, de editoras da 

Espanha, México, Argentina e Chile, segundo Antônio Cândido (1993 apud CELADA, 2002, 

p. 32-33).  

 

                                                           
39

 Tradução do autor (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)). 
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3.5. COMPÊNDIOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA E DAS 

LITERATURAS ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANAS PUBLICADOS NO 

BRASIL 

 

A tarefa de que me encarreguei por convite do illustrado director do Instituto de 

Humanidades, o sr. dr. Pedro Nunes Leal, para desenvolvimento dos alunos mais 

adiantados do estabelecimento, é sem dúvida superior ao fraco cabedal de luzes de 

que posso dispôr; mas intimamente convencido de que ensinar é aprender, farei os 

possíveis esforços parra dar cumprimento ao que de mim se exige, appelando para 

vossa benevolencia, que me desculpará os erros para attender unicamente aos bons 

desejos de que me acho possuido. Peço pois a vossa benevola attenção por alguns 

momentos. 

Francisco Sotero dos Reis 

Assim começava Reis a sua primeira lição do Curso de Litteratura Portugueza e 

Brazileira, livro adotado no Instituto de Humanidades, onde lecionava, publicado em 1866. 

Essa era a forma que geralmente começavam os autores de livros didáticos, até a década de 

1930, oferecendo aos seus pupilos a sua contribuição nos bons estudos. Porém, esse discurso 

deveria mudar após o advento do Decreto-Lei nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938, que 

estabeleceu as condições de produção, importação e utilização do livro didático (BRASIL, 

1939). 

Até a aprovação desse Decreto-Lei, normalmente os autores, que também eram 

professores, escreviam seus manuais para o uso de seus alunos, mas com a política do 

governo de Getúlio Vargas, as publicações para uso das escolas passaram a ser fiscalizadas 

pelo Governo Federal, prescrevendo em seu artigo 3º que a partir de 1º de janeiro de 1940, os 

livros didáticos teriam que ser autorizados previamente para poderem ser adotados em 

instituições de ensino, excetuando-se instituições de ensino superior. Nenhuma escola podia 

adotar livros que não constassem de lista oficial publicada pela Comissão Nacional do Livro 

Didático – CNLD –, órgão criado com esse Decreto-Lei. Ademais, não era permitida a adoção 

de livros didáticos de autoria do professor em sua própria classe, do diretor em sua escola e de 

qualquer outra autoridade escolar de caráter técnico ou administrativo, na circunscrição sobre 

que se exercer sua jurisdição, exceto se esse livro fosse editado pelos poderes públicos 

(BRASIL, 1939). 

Essa foi uma mudança de paradigma que poderemos constatar nas introduções, 

prefácios ou similares dos livros, que deixaram de constar uma apresentação ou oferecimento 



98 

 

 

 

aos alunos, à “juventude” ou à “mocidade” para ser uma apresentação aos professores colegas 

para que os mesmos pudessem adotar em suas classes, como exemplo reproduzimos a seguir 

início da “apresentação” do livro Nociones de gramática española y textos españoles para 

análise literaria, de autoria de José Hernández: 

AOS PROFESSORES 

Ao apresentarmos a nossos colegas estas noções de língua castelhana, 

fazemo-lo com o único intuito de tornar prático o estudo desta disciplina em 

nossos Colégios. Para isso reunimos os principais elementos da Gramática 

Española e os juntamos a pequeno número de trechos selecionados. Com 

este material, o professor executará um breve curso fácilmente explanável no 

espaço de tempo correspondente ao ano letivo (HERNÁNDEZ, 1946, p. 5). 

Outras peculiaridades dessa norma era que os livros autorizados deveriam conter na 

capa os seguintes itens: a) a seguinte inscrição: “Livro de uso autorizado pelo Ministério da 

Educação”; b) número do registro. Não se podia autorizar o livro que não constasse o nome 

do autor ou autores por extenso e o preço de venda, que não poderia ser alterado após a 

autorização sem prévia licença da CNLD. 

As normas prescritas não eram de fácil aplicação, por conseguinte foram prorrogadas 

as proibições de uso do livro didático sem autorização prévia da CNLD, não surtindo os 

efeitos desejados até o final do Governo Vargas. Dois meses após a saída de Vargas, o então 

Ministro da Educação, Raul Leitão da Cunha, assinava o Decreto-Lei nº 8.460, de 26 de 

dezembro de 1945, durante o governo de José Linhares, com novas diretrizes para as 

condições de produção, importação e utilização do livro didático. 

Apresentamos, a seguir, Quadro 11 com relação de livros didáticos identificados para 

o ensino dos conteúdos de espanhol, para dar uma visão geral da sua produção, no período do 

recorte dessa pesquisa, de 1870 a 1961. O tempo regulamentar do mestrado (24 meses) não 

permitiu que fizéssemos uma análise dos aspectos materiais ou dos conteúdos desses livros 

didáticos, ficando esta tarefa para trabalho futuro. Mas, a apresentação dos livros didáticos 

publicados no Brasil (1870-1961) na lista a seguir, bem como, a apresentação de suas capas 

no Anexo B contribuirá para facilitar novas pesquisas sobre o tema.  
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Quadro 11 – Lista de livros didáticos publicados no Brasil para o ensino dos conteúdos de espanhol, 

de 1870 a 1961. 

TÍTULO AUTOR LOCAL EDITORA EDIÇÃO ANO 

Resumo de história 

literária 

João Caetano Fernandes 

Pinheiro 

Rio de 

Janeiro 
  1872 

Lições de literatura Leopoldo de Freitas    1909 

Noções elementares de 

história da literatura 
V. Anonino    [1910] 

Grammatica da lingua 

espanhola para uso dos 

brasileiros 

Antenor Nascentes 
Rio de 

Janeiro 

Livraria 

Drummond 
1ª 1920 

Literaturas extrangeiras F.T.D. 
Rio de 

Janeiro 

Livraria 

Francisco 

Alves 

 1931 

Noções de historia de 

literatura geral 
Afranio Peixoto 

Rio de 

Janeiro 

Livraria 

Francisco 

Alves 

 1932 

História universal da 

literatura 
Estêvão Cruz Porto Alegre Livraria Globo  1936 

Literatura estrangeiras A. Velloso Rebello 
Rio de 

Janeiro 

Irmãos 

Pongetti 
 1936 

História da literatura 

universal 
Walter Fontenelle Ribeiro São Paulo 

Casa da Bôa 

Imprensa 
 1939 

História da literatura José Mesquita de Carvalho Porto Alegre Livraria Globo  1940 

Gramática española Adolfo Pozo y Pozo 
Rio de 

Janeiro 

Livraria 

Francisco 

Alves 

 1943 

Florilegio Castellano Adolfo Pozo y Pozo 
Rio de 

Janeiro 

Livraria 

Francisco 

Alves 

 1943 

Compêndio de literatura 

espanhola e hispano-

americana 

Idel Becker 
Rio de 

Janeiro 

Companhia 

Editora 

Nacional 

 1943 

Dicionário português-

espanhol 
Hamilcar de Garcia Porto Alegre Livraria Globo  1943 

Lectura castellana Frei Sebastião Neiva Petrópolis 
Editora Vozes 

Ltda. 
 1944 

Lecciones de español Júlio do Amaral 
Rio de 

Janeiro 

Livraria 

Francisco 

Alves 

2ª 1944 

El castellano 

contemporáneo 
Cândido Jucá Filho 

Rio de 

Janeiro 

Editora Pan-

americana 
 1944 

Lengua española 
João de Sousa Ferraz e 

Gatón Figueira 

São 

Carlos/SP 

Editora 

Didática 

Brasileira 

 1944 

Gramática castellana Raul Gil Lagomarsino Porto Alegre 
Edições A 

Nação 
1ª 1944 

Gramática castellana 
Vicente Solana e Bento 

Bueno de Morais 
São Paulo 

Edições e 

Publicações 

Brasil 

 1944 

Verbos Castellanos 
Décio de Matos Nogueira e 

Ênio Sandoval Peixoto 
São Paulo 

Editora 

Anchieta 
 1945 

Antologia espanhola e 

hispano-americana 
Antenor Nascentes 

Rio de 

Janeiro 

Livraria 

Editora Zelio 

Valverde 

 [1945] 

Manual de espanhol Idel Becker São Paulo Companhia 2ª 1945 
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Editora 

Nacional 

Pequeno dicionário 

espanhol-português 
Idel Becker São Paulo 

Companhia 

Editora 

Nacional 

 1945 

Español básico 
José Ramón Calleja 

Alvarez 
São Paulo 

Editora do 

Brasil 
 1946 

Noções de história das 

literaturas 
Manuel Bandeira São Paulo 

Companhia 

Editora 

Nacional 

3ª 1946 

El español del colegio 
Beatriz Magalhães de 

Chacel 

Rio de 

Janeiro 

Companhia 

Editora 

Nacional 

2ª 1946 

Nociones de gramática 

española y textos 

españoles para análise 

literaria 

José Hernández São Paulo 
Editora 

Anchieta 
 1946 

Antología española Leônidas Sobrino Pôrto 
Rio de 

Janeiro 
Sd 2ª 1947 

Método prático de 

espanhol sem mestre 
Raul Reinaldo Rigo 

Rio de 

Janeiro 

Livraria H. 

Antunes 
 1948 

Español: gramática y 

antología 
Aristóteles de Paula Barros São Paulo 

Edições 

Melhoramentos 
2ª 1949 

Dicionário popular 

espanhol-português 
Idel Becker São Paulo 

Companhia 

Editora 

Nacional 

 1951 

Español colegial: 

lecturas 
Hermenegildo Alzola 

Rio de 

Janeiro 

Livraria 

Francisco 

Alves 

 1953 

Dicionário gramatical David José Perez et al. Porto Alegre Editora Globo 2ª 1955 

Dicionário de verbos 

irregulares espanhóis 

Sebastião da Silva Neiva, 

Frei 
Petrópolis 

Editora Vozes 

Ltda. 
 1956 

Dicionário espanhol-

português 
H. P. Santos São Paulo Editora LEP  1960 

Literatura hispano-

americana 
Manuel Bandeira 

Rio de 

Janeiro 

Editora Fundo 

da Cultura 
2ª 1960 

Fonte: Livros didáticos pesquisados. 

Em 1961, ao chegar a termo o Ensino Secundário nos moldes criados em 1837, que 

tinha a função de dar uma educação humanística formando a elite brasileira com o intuito de 

preparar quadros capacitados para assumir altos postos no governo, encerra-se um período 

importante para a história da educação. O Ensino Secundário, desde a sua criação vinha 

sofrendo transformações a cada Reforma Educacional e, paulatinamente, as finalidades 

iniciais foram sendo absorvidas pelo Ensino Superior. Em 1942, com a Reforma Capanema, 

já é possível observar uma mudança nesse sentido, quando em seu Artigo 1º, item 3 

estabelece que uma das finalidades do seu ensino era “dar preparação intelectual geral que 

possa servir de base a estudos mais elevados de formação especial”, ou seja dar base para o 

Ensino Superior. 
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O Ensino de Grau Médio, criado pela Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

englobando cursos secundários, técnicos e de formação de professores para o ensino primário 

e pré-primário, não corresponde ao Ensino Secundário anteriormente ministrado. O ensino foi 

dividido em sistemas de ensino federal e estaduais.  

Ao Conselho Federal de Educação competia indicar até cinco disciplinas obrigatórias 

para os sistemas federal e estaduais e aos Conselhos Estaduais competiam definir as outras 

disciplinas obrigatórias e as optativas. Em fevereiro de 1962, o Conselho Federal de Educação 

aprovou uma Indicação com as disciplinas obrigatórias dos sistemas de ensino médio do país, 

bem como as obrigatórias e optativas somente para o sistema federal de ensino. Segundo o 

artigo primeiro, as disciplinas obrigatórias para o ensino médio eram: “Português”, “História”, 

“Geografia”, “Matemática” e “Ciências”. Para completar o currículo do sistema federal, 

foram indicadas disciplinas obrigatórias e optativas. Os Conselhos Estaduais deveriam 

complementar as disciplinas obrigatórias e indicar as optativas. Os estados que ainda não 

tivessem criado seus respectivos Conselhos Estaduais poderiam seguir as indicações para o 

sistema federal. 

A partir da promulgação dessas normas legais, o ensino de espanhol foi reduzido. O 

inglês e o francês passaram a ser os idiomas mais procurados e ensinados nas escolas, devido 

a grande influência política e comercial dos Estados Unidos da América, e cultural da França.  

Desta forma, a nossa pesquisa chega ao final, conforme nossa proposta inicial, visto 

que a partir da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, encerra-se o ensino secundário, cria-

se uma nova modalidade de ensino e exclui-se da legislação federal a indicação nominal das 

línguas estrangeiras a serem estudadas em todo o país, ficando a cargo dos respectivos 

Conselhos em conjunto com a comunidade escolar a escolha da(s) língua(s) a ser(em) 

estudada(s). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aqui nos encontramos para uma tarefa das mais difíceis da pesquisa, mas que 

inevitavelmente teríamos que chegar: a conclusão. Este trabalho empenhou-se na gênese da 

institucionalização do ensino do espanhol no Brasil a fim de que fosse traçado um perfil de 

suas finalidades políticas, culturais e pedagógicas. Devemos dizer que houve grandes 

dificuldades, haja vista que nos defrontamos com dados dispersos, além de carência de 

publicações sobre o tema. 

Ainda assim, o presente trabalho descortinou o processo de configuração do estudo 

oficializado do ensino do espanhol desde as últimas décadas do século XIX. No tocante a esse 

ensino, mediante esta pesquisa, foi possível abranger as regras, o desenvolvimento, além de 

como os conteúdos foram impostos às escolas pela sociedade. Desse modo, entendemos que 

esse trabalho abriu um leque de opções para novas pesquisas acerca da matéria. 

O ensino das literaturas espanhola e hispano-americanas inaugurou-se pelo desejo 

brasileiro de conhecer a origem da própria literatura, buscando as influências e os benefícios 

incorporados por outras literaturas. Tal anseio mirava descobrir-se na semelhança e na 

diferença com a outra cultura, valorando o outro ao tempo em que percebia o próprio valor. 

As representações da literatura espanhola, que se mesclam com a própria origem cultural do 

Brasil, na Península Ibérica, foram construídas e organizadas pela sociedade de acordo com as 

disposições e interesses de cada época. As diversidades culturais americanas, antes 

menosprezadas, foram com o tempo descobertas, a partir das mudanças de concepções 

culturais, políticas e pedagógicas processadas na sociedade brasileira durante o final do século 

XVIII e o século XIX. Esse objetivo imposto pela sociedade, de conhecimento cultural do 

outro, para compreender própria cultura fez com que a escola forjasse um meio de o atingir, 

com alterações nos currículos, que são um instrumento social importante para as 

transformações das finalidades idealizadas. 

O início do ensino da língua de Cervantes, muito tímido nas primeiras décadas do 

século passado, sem um objetivo concreto para a sua aprendizagem, produziu um efeito 

negativo, reforçando uma ideia de facilidade, segundo a qual o brasileiro, por sua 

proximidade linguística, não necessitaria estudá-la. Uma proximidade linguística deturpada 

pelo imaginário de uma língua “semelhante”, “um português errado”. Usar a língua espanhola 
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para uma função real seria imprescindível para o seu desenvolvimento, como, por exemplo, 

para prestar exames de admissão em instituições de ensino superior.  

O retorno do ensino da língua espanhola, em 1942, conjuntamente com a suas 

literaturas em caráter obrigatório, forjou paulatinamente uma compreensão da significativa 

importância de seu estudo. Os objetivos mais claros e um currículo sistematizado fizeram com 

que houvesse um impulso na divulgação da língua espanhola, influenciando de maneira 

positiva os meios intelectuais, que perceberam que muito além da língua e literatura podiam 

obter conhecimentos de diversos saberes, haja vista, que muitos livros importantes das 

ciências humanas e sociais estavam disponíveis em língua espanhola. Essas percepções 

pedagógicas e sociais tenderam a impor um novo sentido ao conhecimento do idioma, 

incorporando saberes a serem ensinados e objetivos a serem alcançados.  

A língua espanhola era ensinada desde o início do século XIX, nos colégios 

particulares e por professores em suas casas, tendo posteriormente seu ensino legitimado pelo 

status oficial entre os anos de 1920 a 1925. Entretanto, somente na década de 40 desse mesmo 

século, o idioma retornou com força linguística, política e social, permanecendo até o início 

da década de 60, juntamente com as literaturas espanhola e hispano-americanas. Essa 

valorização pode ser confirmada pela sua grande aceitação social, uma vez que oficialmente o 

ensino do espanhol era obrigatório no Ensino Secundário, mas era ensinado também no 

Ensino Primário, foi implantado no Militar, no Comercial, e até mesmo no Ensino à 

Distância. 

A difusão do espanhol ocorreu também através dos compêndios publicados no Brasil 

para o seu ensino, além de livros de leitura aprovados pelo Ministério da Educação e 

utilizados nas aulas de português, com traduções ou adaptações de grandes nomes da 

literatura espanhola, como as obras de Cervantes, Dom Quixote, adaptada por Monteiro 

Lobato para as crianças e Aventuras de um escravo branco do mesmo autor. Assim, a cultura 

hispano-americana passou a ter um conhecimento mais sistemático, a partir dos currículos 

aprovados para o Ensino Secundário, e uma maior visibilidade dos grandes escritores do 

continente americano.  

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

Devemos ter em conta que a constituição de uma disciplina escolar se dá através de processos 
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abertos que recebem influências e contribuições de outras disciplinas e atividades externas, 

que interferem 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. As percepções das 

práticas culturais, fundadas na razão são representações do meio social que aspiram o saber, 

que têm implicações políticas organizadas pelos interesses de grupos que as forjam.  

Nesse sentido, a disciplina de espanhol (língua e literatura) vem se formando desde o 

século XIX, com conteúdos de história das literaturas espanholas e hispano-americanas. No 

século XX, acrescentaram-se conteúdos de língua espanhola, foram desenvolvidas estratégias 

e a disciplina cresceu em importância nos discursos e interesses sociais, para consolidar-se na  

década de 1940, com conteúdos sistematizados, uma quantidade considerável de compêndios 

publicados e finalidades políticas, sociais, pedagógicas e culturais bem definidas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Professores de espanhol e das literaturas espanhola e hispano-americanas, 

em ordem alfabética, que atuaram no período de 1870 a 1961: 

Professor Instituição de Atuação Observações 

Adolfo Pozo y Pozo   

Adolphina de Campos Frederico 
Colégio Estadual de São Paulo – 

SP 

Nomeada 

interinamente em de 

setembro de 1952. 

Exonerada a pedido 

em 7 de outubro de 

1958. 

Alfredo Augusto Gomes (1859-1924) 

Colégio Pedro II – RJ 

Faculdade de Filosofia e Letras – 

RJ 

 

Antenor de Veras Nascentes Colégio Pedro II – RJ  

Antonio Assunção de Araújo, Pe. Colégio Alagoano – AL   

Antonio Mendes Ribeiro 
Escola Preparatória de Porto 

Alegre – RS 

Nomeado em abril de 

1952, Assistente 

especial de ensino da 

cadeira de espanhol 

Antonio Sobrinho 
Colégio Estadual e Escola Normal 

de Bauru – SP 
 

Aristóteles de Paula Barros 

Colégio Pedro II – RJ 

Serviço Radiodifusão Educativa – 

RJ 

 

Aureliano Pereira Corrêa Pimentel (1830-1908) Colégio Pedro II 

Nomeado professor 

substituto de 

Português e História 

Literária, em 1885. 

Beatriz Magalhães de Chacel   

Bella Karacuchansky Josef 
Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – RJ 
 

Brocardo Bicudo Escola de Estado Maior – RJ  

Carlos Arthur Passos Pimentel Escola Militar – RJ 
Nomeado em janeiro 

de 1919. 

Carlos De Lhano   

Cleophas Beltran Silvente (1904-1974) 
Instituto de Educação 

“Monsenhor Gonçalves” – SP 

Afastou-se de suas 

funções, em 1953, 

por 90 dias para 

realizar estudos na 

Espanha. 

Era Espanhol, de 

Vera. 

Darcy de Siqueira Villaça Colégio Militar 

Adjunto de 

Catedrático de 

Espanhol. 

David José Perez Colégio Pedro II – RJ  

Décio de Matos Nogueira   

Eduardo Frieiro (1889-1982) 

Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Minas Gerais – 

MG 

 

Ênio Sandoval Peixoto   

Fausto Carlos Barreto Colégio Pedro II 
Professor substituto 

da cadeira de 
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Português e História 

Literária (1880) 

Gastón Figueira   

Idel Becker (1911-19??) 

Faculdade de Filosofia da 

Universidade Mackenzie – SP 

Colégio Estadual Franklin D. 

Roosevelt (1945) 

 

João Berchmans de Oliveira, Cônego Colégio Alagoano – AL  

João de Sousa Ferraz (1903-1988)   

Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, Cônego Colégio Pedro II  

José Argemiro Luiz 
Colégio Estadual e Escola Normal 

de Bauru – SP 
 

José Carlos Lisboa (1902-1994) 

Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Minas Gerais – 

MG 

 

José Hernández   

José Ramón Calleja Alvarez   

Júlio do Amaral Colégio Souza Marques – RJ  

Laudelino de Oliveira Freire 
Colégio Militar de Barbacena – 

MG 

Professor civil, 

nomeado em abril de 

1918. 

Leônidas Sobrino Pôrto Colégio Pedro II 

Autorizado a 

ausentar-se do país, 

com bolsa de estudos 

oferecida pelo 

Instituto de Cultura 

Hispânica de Madrid, 

em 28 de janeiro de 

1949. 

Leonor Paiva da Fonseca 
Colégio Estadual e Escola Normal 

Pinto Rodrigues de Moraes – SP 
 

Maria Helena Martins de Oliveira 
Colégio Estadual Canadá – 

Santos/SP 
 

Paulo de Vilhena Ferreira Colégio Militar 

Assistente especial de 

ensino. Exonerado a 

pedido em 11 de 

janeiro de 1952. 

Possidônio de Carvalho Moreira Escola de Estado Maior – RJ 
Professor civil, 

nomeado em 1907. 

Raul Gil Lagomarsino Colégio Anchieta – RS  

Raul Reinaldo Rigo   

Sebastião da Silva Neiva, Frei   

Fonte: Quadro elaborado a partir de jornais consultados. 
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APÊNDICE B – Estabelecimentos equiparados ao Colégio Pedro II no período de 1900 a 

1909: 

ORD ANO ESTABELECIMENTO LOCALIDADE 

01 

1900 

Colégio Alfredo Gomes Rio de Janeiro – RJ 

02 Colégio Diocesano de São José Rio de Janeiro – RJ 

03 Ginásio do Rio Grande do Sul Porto Alegre – RS 

04 Colégio Diocesano de São Paulo São Paulo – SP 

05 Colégio São Salvador Salvador – BA 

06 Ginásio de Ouro Preto Ouro Preto – MG 

07 Colégio Anchieta Rio de Janeiro – RJ 

08 Colégio do Caraça Santa Bárbara – MG 

09 Colégio Paula Freitas Rio de Janeiro – RJ 

10 Colégio Conceição São Leopoldo – RS 

11 Colégio São Vicente de Paulo Petrópolis – RJ 

12 Colégio São Luiz de Itu Itu – SP 

13 
1901 

Escolas Dom Bosco Cachoeira do Campo – MG 

14 Liceu de Humanidades de Campos Campos – RJ 

15 1902 Academia de Comércio de Juiz de Fora (curso anexo) Juiz de Fora – MG 

16 1903 Colégio Salesiano de Santa Rosa Rio de Janeiro – RJ 

17 

1905 

Ginásio O Gramberg Juiz de Fora – MG 

18 Ginásio Anglo-Brasileiro São Paulo – SP 

19 Ginásio Paranaense Curitiba – PR 

20 Ginásio Nossa Senhora do Carmo São Paulo – SP 

21 Liceu Cuiabano Cuiabá – MT 

22 Atheneu Norte Rio Grandense Natal – RN 

23 1906 Ginásio de Santa Catarina Florianópolis – SC 

24 1907 Liceu Goiano Goiânia – GO 

25 

1908 

Ginásio Macedo Soares São Paulo – SP 

26 Colégio Atheneu Sergipense Aracaju – SE 

27 Instituto Silvio de Almeida São Paulo – SP 

28 Ginásio Hydecroft São Paulo – SP 

29 Ginásio de Lavras Lavras – MG 

30 Colégio de São José Quixadá – CE 

31 Colégio de São José Vila Silvestre Ferraz – MG 

32 Ginásio de Itajubá Itajubá – MG 

33 Colégio Diocesano da Paraíba Cidade da Paraíba – PB 

34 Colégio São Joaquim Lorena – SP 

35 Liceu Afonso Pena Cruzeiro do Sul – AC 

36 Ginásio Nossa Senhora Auxiliadora Bagé – RS 

37 
1909 

Colégio Brasil Lambari – MG 

38 Liceu Municipal Muzambinho – MG 

Fonte: Quadro elaborado a partir de jornais consultados 
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APÊNDICE C – Conteúdos de ensino língua e literatura espanhola e literaturas hispano-

americanas, nos currículos oficiais do ensino secundário no Brasil. 

ANO MATÉRIA DE ENSINO CONTEÚDO 

1870 

História da literatura em 

geral, e especialmente da 

portuguesa e nacional (7º 

ano). 

 Definição e divisão da Literatura. Utilidade do estudo da 

história literária. 

 Principais épocas da poesia entre os povos cultos. 

 Principais épocas da eloquência, citando-se em cada 

época os oradores mais célebres. 

 Principais épocas da historiografia, citando-se em cada 

época os historiadores mais célebres. 

1877 
Literatura nacional (7º 

ano). 

 Século XV – Literatura espanhola. 

 Século XVI – Literatura espanhola. 

 Século XVII – Literatura espanhola. 

 Século XVIII – Literatura espanhola. 

 Século XIX – Literatura espanhola. 

1878 
Português e literatura 

geral (7º ano). 

 Literaturas estrangeiras e estudo especial das que 

influíram para a formação e aperfeiçoamento da 

portuguesa. 

1881 
Português e história 

literária (7º ano). 

 Esboço da história literária da Espanha – Séculos XII-

XIV. 

 Esboço da história literária da Espanha – Séculos XV. 

 Esboço da história literária da Espanha – Séculos XVI. 

 Esboço da história literária da Espanha – Séculos XVII. 

 Esboço da história literária da Espanha – Séculos XVIII. 

 Esboço da história literária da Espanha – Séculos XIX. 

1882 
Português e história 

literária (7º ano). 

 História literária da Espanha até o século XV (formação e 

desenvolvimento). 

 Período de grandeza (séculos XVI e XVII). 

 Período de grandeza até o período da reforma (séculos 

XVIII e XIX). 

 História literária americana. 

1883 
Português e história 

literária (7º ano). 

 Noções gerais da formação e desenvolvimento da história 

literária da Espanha. 

 Estudo detido do período áureo da história literária da 

Espanha. 

 Noções gerais de formação e desenvolvimento da história 

literária americana. 

1885 
Português e história 

literária (7º ano). 

 Noções gerais da formação e desenvolvimento da história 

literária da Espanha. 

 Estudo detido do período áureo da história literária da 

Espanha. 

 Noções gerais de formação e desenvolvimento da história 

literária americana. 

1898 

História da literatura 

geral e da nacional (7º 

ano do curso clássico). 

 História literária da Espanha até o século XV (formação e 

desenvolvimento). 

 Período de grandeza (séculos XVI e XVII). 

 Período de grandeza até o período da reforma (séculos 

XVIII e XIX). 

 Rápido estudo da história literária dos povos hispano-

americanos. 

1919 Espanhol 
Programa de ensino da cadeira de espanhol aprovado em 

10 de julho de 1919: 
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 Noções preliminares atinentes à gramática castelhana, 

suas divisões e objetivos. 

 Sons fundamentais do espanhol. Vogais e consoantes, 

acentuação e quantidade. 

 Morfologia e taxionomia do substantivo. 

 Morfologia e taxionomia dos adjetivos. 

 Estudos dos graus. 

 Morfologia e taxionomia do artigo e do pronome. 

 Da conjugação. Estudo detido das conjugações 

regulares. 

 Estudo detido dos verbos regulares e suas diversas 

espécies. 

 Morfologia e taxonomia dos advérbios. 

 Morfologia e taxonomia das preposições. 

 Morfologia e taxionomia das conjunções e 

interjeições. 

 Processos de formação das palavras: composição e 

derivação. 

 Sintaxe. Noções gerais de sintaxe. Estudo das 

preposições. 

 Sintaxe do substantivo. 

 Idem do adjetivo. 

 Idem do pronome e do artigo. 

 Idem do verbo. Emprego dos tempos e modos com 

especialidades dos infinitivos. 

 Sintaxe do verbo. Emprego do infinito e dos 

particípios. 

 Sintaxe das palavras invariáveis. Da preposição. 

 Sintaxe das palavras invariáveis. Do advérbio e da 

conjunção.  

 Gramática histórica: Alterações léxicas: arcaísmos, 

neologismos e idiotismos. Modificações sofridas pelo 

espanhol nas Repúblicas Americanas. 

 Elementos essenciais de fonética espanhola. Suas 

relações com a portuguesa. 

 Estudo morfológico do substantivo. Casos e flexões. 

 Estudo morfológico do adjetivo. Casos e flexões. 

 Estudo morfológico do artigo e do pronome. 

 Estudo morfológico do verbo. Transformação da 

conjugação latina na conjugação espanhola. 

Aparecimento dos verbos auxiliares. 

 Estudo morfológico do advérbio e da conjunção. 

 Estudo morfológico da preposição. 

 Noções gerais sobre a origem e formação da língua 

espanhola. Sua evolução. 

 Relações históricas da língua espanhola com as 

demais línguas românicas, especialmente com a 

portuguesa. 

 Princípios gerais de Semântica espanhola. 

 Da sintaxe em geral e do estilo. 

 Vista geral sobre o desenvolvimento das principais 
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fases da literatura espanhola. 

1925 
Literatura das línguas 

latinas (6º ano). 

Literatura Espanhola: 

 

 Período inicial. O poema do Cid. Os romanceros. Os 

cronistas. Pedro Ayala. 

 Século XV. Influência da Renascença. Os cancioneros. 

 Apogeu da literatura espanhola no reinado de Carlos 

Quinto: Boscán e os petrarquistas Mendonza e Herrero: 

 Lope de Veja. Santa Thereza. 

 Calderón de la Barca. Luiz de Góngora e a sua escola. 

 Quevedo. Cervantes. 

 A literatura contemporânea: Zorrilla, Campoamor, 

Emilio Castellar, Pérez Escrich, José Echegaray, Blasco 

Ibáñez. 

 

Autores hispano-americanos:  

 Cuba – Del Casal, Jose Martí, Juana Borrero, Regino 

Boti.  

 México – Nazera, Diaz Mirón, Amado Nervo. 

 Guatemala – Gomez Camillo.  

 São Salvador – Francisco Gavídia. 

 Nicarágua – Rubén Darío.  

 Venezuela – Bello, Fombona, Díaz Rodrigues.  

 Colômbia – Valencia, Assunción, Silva, Vargas Vila, 

Cornelio Hispano.  

 Equador – Olmedo, Montalva.  

 Peru – Santos Chocano, Riva Aguero. 

 Bolívia – Ricardo Freyse, Alcides Arguedas.  

 Chile – Bilbáo, Pedro González, Orrego Luco, Huneeus 

Gana, Angel Espejo, Leonardo Pena, Pedro Prado, Diaz 

Arrieda, Gana, Cinfuentes. 

 Argentina – Sarmiento, Ingenieros, Leopoldo Diaz, 

Lugones, Ugarte, Enrique Banchs, Martín Aldao, Ángel 

Estrada.  

 Uruguai – Henrique Rondó, Arreguines, Carlos Reyes. 

1929 Literatura (6º ano). 

Literatura espanhola: 

 

 Influências dos Bascos, dos Árabes e dos Judeus – 

Literatura no período inicial: auto de los Reyes Magos, 

Poema del Cid, Los Infantes de Lara – Afonso XI – El 

cantar de Rodrigo – Pero López de Ayala – Época dos 

Reis Católicos: Amadis de Gaula. 

 O Século de Carlos V e de Felipe II – Influências 

recíprocas da Itália, de Portugal e da Espanha; Gil 

Vicente. O Romance picaresco: Lazarillo de Tormes – A 

História da Guerra de Granada de Diego Hurtado de 

Mendoza – O Misticismo: Santa Tereza de Jesus. 

 Cervantes; Lope de Veja – O Século de Felipe IV e de 

Carlos II; Góngora, Tirso de Molina, Calderón de la 

Barca. 

 Literatura contemporânea – Zorilla; Campoamor; 

Castellar; Pérez Escrich; Blasco Ibáñez. 
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 Os autores da conquista: Correspondência de Cristóvão 

Colombo, Henán Cortez – Bartolomé de las Casas. 

 O regionalismo americano: como se deu a evolução da 

alma espanhola no Novo Mundo; o sopro da 

Independência; a imitação romântica; modernas 

tendências. 

1936 

Literatura. 

Curso complementar do 

ensino secundário – 

Programas de ensino para 

o Curso Jurídico. 

Primeira série: 

 

Literatura espanhola: 

 Origens da literatura espanhola – Período inicial – Os 

romances de cavalaria. O Cid. O Romanceiro. O Amadís 

de Gaula. 

 A literatura espanhola no século XVI – A poesia: 

Quevedo e Góngora – Alonso de Ercília – Hurtado de 

Mendoza – O misticismo: Santa Tereza de Jesús. 

 Cervantes e o D. Quixote – O teatro espanhol – Lope de 

Vega, Molina, Calderón de la Barca. 

 Séculos XVIII e XIX – Prosadores: Antonio de Solís. O 

romantismo espanhol. Zorrilla. Campoamor. Espronceda 

e Quintana, Castelar e Blasco Ibáñez. 

 

Segunda Série: 

 

Literaturas Hispano-americanas: 
 

 Os povos americanos na época do descobrimento. 

Resistência à colonização. As línguas indígenas e a 

língua europeia: reações. A ação dos jesuítas. Panorama 

das literaturas hispano-americanas nos períodos colonial 

e nacional. Traços comuns e caracteres distintivos. 

Movimentos de nacionalismo literários. Tendências e 

correntes contemporâneas nas literaturas hispano-

americanas. Escritores e obras a destacar: Rubén Dario, 

sua repercussão na Espanha. O "Martin Fierro", de 

Hernández; o "Facundo" de Sarmiento; o "Don Segundo 

Sombra", de Ricardo Guimaraldes; o grupo argentino de 

"Prôa"; Zorrilla de San Martin, Silva Valdés, Juana de 

Ibarbourou, Ricardo Palma, Gabriela Mistral, Amado 

Nervo, Santos Chocano, o grupo mexicano do "Ateneo": 

Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro 

Henriques Ureña, Gonzalez Martínez; "Los de abajo" de 

Mariano Azuela. Juana Inés de la Cruz, Herrera y 

Reissig, José Eustasio Rivera, Gutierrez. Najéra. 

 

Literatura espanhola: 

 

 Decadência da literatura espanhola na 2ª metade do 

século XIX. Escritores desse período: Alarcón, Valera, 

Pereda, Galdós. A geração de 98: Angel Ganivet, 

Unamumo, Baroja, Azorín, Valle-Inclán, Antonio 

Machado. As gerações seguintes: Juan Ramón Jimenez, 

Pérez de Ayala, Eugenio D’Ors. Ortega y Gasset e a 

Revista de Ocidente. Ramón Gómez de la Serna e as 
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"greguerías", Gabriel Miró. O ultraísmo e as novas 

tendências poéticas. Ressurreição de Gôngora. O teatro: 

Benavente. A erudição: Menéndez y Pelayo, Menéndez 

Pidal, Américo Castro. Escritores Novos. 

1943 

Espanhol – Cursos 

Clássico e Científico 

(Portaria ministerial nº 

127, de 3 de fevereiro de 

1943) 

Programa de Espanhol dos Cursos 

Clássico e Científico 

I. Leitura: 

 

Far-se-á em trechos fáceis, em prova e em verso, que tenham 

por assunto principal 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. Flexões de número, gênero e grau. 

Unidade II: 

1. Verbos: pessoas, números, tempos e modos. 

2. Vozes. 

3. Verbos auxiliares haber e ser. 

4. Verbos regulares e irregulares. 

Unidade III: 

1. Formação das 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 exercidos 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. 
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3. Exercícios de redação e de composição. 

4. Exercícios de ortofonia e de ortografia. 

5. Exercícios de tradução e de versão. 

1945 

Espanhol – Cursos 

Clássico e Científico 

(Portaria nº 556, de 13 de 

novembro de 1945). 

Instruções metodológicas para execução 

do programa de Espanhol 
O estudo de espanhol no curso colegial tem por fim 

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 pan-

americanos. 

Para que alcancem os objetivos indicados, deverá o ensino 

revestir-se de cunho prático, em qualquer das três partes 

paralelas do programa: gramática, leitura explicada e outros 

exercícios. 

A leitura se fará durante todo o ano; a gramática vai repartida 

por seis unidades, das quais a primeira e a segunda e a terceira, 

até verbos irregulares exclusive, serão estudadas no primeiro 

trimestre, o resto da terceira e a quarta no segundo, a quinta e 

sexta no terceiro; os trabalhos indicados no programa sob a 

denominação de "outros exercícios" se distribuirão por todo o 

ano letivo pelo modo que o professor julgar mais conveniente. 

 

A Leitura:  

1) O professor se empenhará em obter o máximo de proveito 

da leitura, não se esquecendo de que ela oferece, quando bem 

escolhida e orientada, um manancial de ideias que fecundam e 

disciplinam a inteligência e concorrem para acentuar e elevar, 

no espírito dos adolescentes, a consciência humanística. Na 

leitura, explicada minuciosamente, de todos os pontos de vista 

educativos, é que os alunos encontrarão boa parte da base 

necessária à formação de sua personalidade integral, bem 

como aquelas generalidades fundamentais de onde eles 

poderão subir a estudos mais elevados de caráter especial. 

2) O conhecimento do vocabulário, da ortografia, das formas e 

construções corretas será sobretudo adquirido mediante 

considerações expendidas a propósito dos textos de leitura; dos 

fatos neles observados deduzirão os próprios alunos, 

auxiliados pelo professor, as regras da boa linguagem 

consignadas na gramática expositiva. 

3) Recomenda-se, que, no comentário da leitura ou mesmo 

noutras ocasiões, o professor conduza as suas considerações de 

maneira que ache meio de falar, embora sumariamente, nos 

grandes vultos da civilização espanhola e hispano-americana, 

principalmente escritores. Isto para que os alunos não deixem 
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o aprendizado colegial, sem saber, por exemplo, quem foi o 

Cid Campeador, El Gran Capitán, Santa Teresa, Carlos V, 

Isabel a Católica, Carlos III, Ramón y Cajal, Sarmiento, 

Bolívar, Suéve, Járez, Francia, etc. 

 

Técnica geral do ensino:  

Dada a semelhança entre o espanhol e o português, o ensino 

poderá ser dado naquela língua desde a primeira aula.  

Em todos os assuntos o professor se esforçará por salientar as 

divergências profundas que em certos pontos, como em 

matéria de vocabulário, as duas línguas apresentam. 

Combaterá certos vícios próprios do brasileiro, como a 

aspiração do H, a pronúncia do J como R forte, emissão 

reduzida do e e do o finais, o uso do artigo lo em vez de le, a 

ditongação inadequada do e e do o tônicos. Depois do primeiro 

trimestre, não será permitido ao aluno, em classe, o uso da 

língua portuguesa a fim de habituá-lo a pensar em espanhol. 

Em todo o curso o professor se esforçará por incutir nos alunos 

o amor da língua espanhola e o zelo dela, traduzido no desejo 

de bem manejá-la. 

 

Observações finais: 

Para a realização do curso, além dos livros da biblioteca 

escolar, de que os alunos se devem utilizar para leituras e 

consultas, deverão eles ter consigo os seguintes compêndios: 

a) livros de leitura; b) gramática; c) dicionário portátil, em um 

volume. 

O livro de leitura deverá conter trechos, sobretudo 

contemporâneos, de escritores espanhóis e hispano-

americanos. 

A gramática, além da parte teórica, deverá conter uma parte 

prática que servirá de base para os exercícios de conversação. 

1949 Literatura 

Primeira série do colegial:  

(noções de história literária) 

 

 Literaturas populares em dialetos românicos e 

germânicos; 

 O ciclo do Cid na Espanha; 

 Influência da orientação literária da Itália na Espanha, em 

Portugal, na França, na Inglaterra. 

 Literatura espanhola, apesar da influência italiana; 

 O misticismo na poesia e na prosa; 

 Cervantes; 

 O teatro no século XVII. 

 

Segunda série do colegial:  

(literaturas hispano-americanas) 

 

 Panorama das literaturas hispano-americanas no século 

XIX e começo do XX – traços comuns e caracteres 

distintivos; 

 Reflexos das escolas e correntes literárias europeias nas 
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poesia e prosa de ficção; 

 Literatura caracteristicamente americana; 

 Escritores e obras mais notáveis. 

1952 

Espanhol – Cursos 

Clássico e Científico 

(Portaria nº 1.045, de 14 

de dezembro de 1951). 

Cursos Clássico e Científico 

 

I — Leitura: 

1. De trechos modernos, em prosa e em verso, que tenham por 

assunto principal as tradições, a vida, a arte e a paisagem na 

Espanha e Hispano-américa. 

2. De excertos dos maiores escritores espanhóis e hispano-

americanos, de forma que fiquem conhecidas as mais 

importantes obras e as características gerais das literaturas de 

língua espanhola. 

3. Deverá dar-se ao aluno um vocabulário sobre: fórmulas de 

cortesia; a família; dias da semana, meses, o tempo, as 

estações e as horas; as cores e as dimensões; as partes do corpo 

humano e as posições; os sentidos; o vestuário; os alimentos e 

as refeições; animais e plantas mais importantes; ofícios e 

profissões; a indústria e o comércio; os meios de transporte; a 

casa, a cidade e a vida urbana; o campo, a agricultura e a vida 

campestre; vida social, escolar, doméstica e cívica; desportos e 

diversões. 

 

II — Gramática: 

1. Alfabeto, ditongos, tritongos, hiatos, seseo, yeismo; 

2. Acentuação; 

3. Artigos, substantivos, adjetivos, pronomes e numerais; 

4. Flexões de número, gênero e grau; 

5. Verbo: pessoas, números, tempos e modos. Vozes. Verbos 

auxiliares haber e ser. Verbos regulares e irregulares. 

6. Palavras invariáveis; 

7. Prefixos e sufixos; 

8. Principais regras de concordância; 

9. Regência; 

10. Idiotismos. 

Merecerão especial atenção, porque causa de erros frequentes: 

o valor do h; a pronúncia do j; a emissão de e, o, e l, finais; o 

artigo neutro; o artigo masculino usado, por eufonia diante de 

substantivos femininos; o gênero ambíguo; os plurais em ces; 

os adjetivos que se apocopam; os verbos irregulares de 1ª e 2ª 

classe; o valor de usted; o acento diacrítico. Serão objetos de 

especial estudo os heteroprosódicos, heterossemânticos, 

heterogenéricos, heterográficos e biléxicos, em relação ao 

português. 

 

III — Exercícios 

Além da leitura e dos exercícios gramaticais haverá: 

1. Exercícios de ortografia e ortofonia. 

2. Exercícios para a ampliação do vocabulário. 

3. Exercício de tradução e versão. 

4. Conversação, exposições orais, reproduções livres dos 

excertos literários lidos, salientando-se a importância da obra, 
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época e meio em que foi produzida e dando-se uma noticia 

sobre o respectivo autor. 

5. Exercícios de redação e composição. 

 

Instruções Metodológicas para Execução do Programa de 

Espanhol 

 

O estudo desta disciplina, no 2º ciclo, tem por objetivos: 

1º) permitir ao aluno compreender facilmente, na leitura e 

audição, a língua espanhola e, na medida do possível, 

exprimir-se, oralmente ou por escrito, com certo desembaraço 

e correção. 

2º) dar a conhecer os mais importantes autores e obras das 

literaturas em castelhano, procurando incutir o gosto da leitura 

dos bons escritores espanhóis e hispano-americanos, no idioma 

original; 

3º) contribuir para a formação da personalidade do educando, 

desenvolvendo hábitos de observação e reflexão, despertando 

a capacidade de compreensão das tradições e ideais de outros 

povos, estimulando os sentimentos de pan-americanismo e 

fazendo sentir a própria unidade fundamental do espírito 

humano. 

Dada a semelhança entre o espanhol e o português, o ensino 

poderá ser feito naquele idioma desde a primeira aula. Será 

realizado, principalmente, através da leitura de textos que, 

aperfeiçoando no conhecimento da língua (vocabulário, 

ortografia, formas e construções corretas, etc.) tragam, ao 

mesmo tempo, um enriquecimento intelectual e moral. 

Devem fornecer-se conhecimentos positivos do idioma, de 

modo que possam servir para atender a estudos literários 

culturais, científicos ou técnicos, e mesmo a objetivos práticos: 

correspondência, viagens, relações sociais e comerciais, etc. 

Ao fixar-se um vocabulário mínimo ativo, dar-se-á atenção 

especial aos heterossemânticos, heterográficos, 

heterogenéricos, heteroprosódicos e biléxicos, com relação ao 

português, e obedecer-se-á ao critério de frequência das 

palavras. 

A parte gramatical, limitada ao mínimo indispensável, será 

estudada de modo ocasional, a propósito de casos concretos 

ocorrentes na leitura ou em outros exercícios, claro está 

atendendo-se a certa hierarquia e sistematização 

imprescindível. 

Os verbos merecerão observações abundantes e frequentes. 

São fundamentais os exercícios de ortofonia e ortografia e de 

aplicação gramatical, e constituem recursos didáticos 

excelentes o ditado, a cópia modificada, os jogos de 

vocabulário, a utilização de discos, dramatizações, cantos, 

recitação e correspondência estrangeira. 

De acordo com as possibilidades das turmas, far-se-ão 

exercícios de conversação e redação, partindo de questões a 

respeito do texto da leitura, obra a que pertence o respectivo 

autor. 
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A tradução e a versão poderão utilizar-se a titulo de 

comparação com o vernáculo, visando-se não apenas ao 

sentido material das palavras, mas também a uma forma 

literária, com correção, precisão e elegância. 

Sempre que for oportuna, caberá ser feita a comparação com o 

português e assim verá melhor o estudante graças à analogia e 

aos efeitos de contrastes, o valor objetivo das palavras e 

construções da língua espanhola e do idioma pátrio, e pelo 

cotejo da paisagem, tradições, literatura e arte, verá as notas 

comuns e as distintivas do meio, da vida e do pensamento 

nacional e estrangeiro. 
Fonte: Quadro elaborado a partir da legislação consultada, Razzini (2000) e Souza (1999). 
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ANEXOS 

ANEXO A – Transcrição da carta de Gilberto Freire à Capanema.  

De Gilberto Freire 

Recife, 21.8.1941 

 

Meu caro Capanema, 

Chegamos ontem a Pernambuco. Boa viagem. Como telegrafei a você da Bahia sinto que a 

nossa amizade, um tanto distante, entrou em uma nova fase depois daquela nossa última conversa 

sobre assunto pessoal que tanto me preocupa. Peço-lhe, sobre o que conversamos, a maior reserva. 

Mas em ligação com o assunto e já que você me deu naquele dia tantas evidências de simpatia, 

falando-me no seu desejo de me dar uma cadeira vitalícia de matéria de minha predileção etc. e 

também no seu interesse por estudos meus das condições intelectuais nos países americanos para uma 

melhor articulação da nossa cultura com a deles, venho hoje escrever-lhe a respeito de tudo isso. É que 

estou disposto, no fim deste ano, na verdade o mais breve possível, a desempenhar a missão tão 

necessária para seus planos, de “observador cultural” – digamos assim – nos países americanos, 

observador das condições atuais e do que é necessário fazer para aproximação intelectual do Brasil 

com os mesmos países, no sentido do intercâmbio universitário, em particular, e científico, literário e 

artístico, em geral. Para isso eu faria uma viagem de seis meses, começando pela Argentina, Uruguai, 

Paraguai, e terminando nos Estados Unidos. Ou só naqueles países – isso dependeria de cominação. 

Além de relatórios particulares, escreveria um largo relatório geral para publicação que, só ele 

justificaria a missão e a iniciativa do ministro da Educação neste momento, em que o assunto se torna 

de tão grande importância para o Brasil. A necessidade do estudo de condições de vida intelectual e 

universitária nos países americanos, do ponto de vista brasileiro, ninguém a discute; e você a 

apresentou de modo nítido naquela nossa conversa. Pensei no assunto e creio que poderia fazer 

trabalho de algum interesse, dentro do seu piano (sic) de inteligente interamericanismo cultural, bem 

diverso do que temos tido até hoje. Aliás, já há uma nota reservada do embaixador do Brasil em 

Washington ao ministro Osvaldo Aranha e que estou certo, estaria em franca simpatia com o plano – 

sobre a necessidade de ser feito, por mim, nos Estados Unidos, um trabalho semelhante ao que acabo 

de esboçar com relação aos outros países americanos, dentro do espírito de nossa conversa. Estou 

certo também de que o presidente Vargas concordaria com o projeto, tão de acordo com seus métodos 

de ação, precedidos tanto quanto possível de estudo objetivo das condições em que se apresentam os 

problemas. Para mim, o estudo lembrado por você e a missão de “observador cultural” que agora 

sugiro, como meio de ser realizado aquele estudo, teria o interesse de me servir, quanto antes, de 

“viagem de núpcias”. Daí a urgência. A grande urgência. Daí também a necessidade de ser uma 

viagem que terá de ser realizada em condições de máximo conforto, embora à distância de públicos ou 

solenidades. Você não poderia resolver diretamente o assunto com o presidente Vargas, no primeiro 

despacho? Eu voltarei ao Rio, dentro de um mês para iniciar a viagem de “observador cultural” ainda 

este fim de ano. Creio que assim poderia realizar-se seu plano com relação ao interamericanismo 

cultural e com relação a mim; e realizar-se de acordo com minhas preocupações do momento. Mas 

seria preciso agir quanto antes. Já. Espero uma resposta sua, Capanema, dentro de pouco tempo, de 

poucos dias. 

Com um abraço afetuoso. 

Gilberto Freire 

Rua José Bonifácio, 707 

(Gilberto Freire apud SCHWARTZMAN; BOMENY; e COSTA, 2000). 
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ANEXO B – Livros didáticos publicados no Brasil (1920-1961).  

 

 

 

Figura 8 – Capa do livro Grammatica da lingua espanhola – 1920. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Fonte: Acervo do NEC – Núcleo de Estudos de Cultura da Universidade Federal de Sergipe. 

Figura 9 – Capa do livro Literaturas estrangeiras – 1931. 
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Figura 10 – Capa do livro Noções de história de literatura geral – 

1932. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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 Figura 11 – Capa do livro História universal da literatura – 1936. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 12 – Folha de rosto do livro Literaturas estrangeiras – 1936. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 13 – Capa do livro História da literatura universal – 1939. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 



138 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14 – Capa do livro História da literratura – 1940. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 15 – Capa do livro Gramática española – 1943. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 16 – Capa do livro Florilegio castellano – 1943. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 17 – Capa do livro Compêndio de literatura espanhola e hispano-americana – 1943. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 18 – Capa do livro Dicionário espanhol-português -1943. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 19 – Capa do livro Lectura castellana – 1944. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 20 – Capa do livro Lecciones de español – 1944. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 21 – Capa do livro El castellano contemporáneo – 1944. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 22 – Capa do livro La lengua española – 1944. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 23 – Capa do livro Gramática castellana – 1944. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 24 – Capa do livro Gramática castellana – 1944. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 25 – Capa do livro Verbos castellanos – 1945. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 26 – Capa do livro Antologia espanhola e hispano-americana – [1945]. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 27 – Capa do livro Manual de espanhol – 1945. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 28 – Capa do livro Pequeno dicionário espanhol-português – 1945. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 29 – Folha de rosto do livro Español básico – 1946. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 30 – Capa do livro Noções de história das literaturas – 1946. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 31 – Capa do livro El español del colegio – 1946. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 32 – Capa do livro Nociones de gramática española y textos españoles para análise 

literaria – 1946. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 33 – Capa do livro Antología española – 1947. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 34 – Capa do livro Método prático de espanhol sem mestre – 1948. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 35 – Capa do livro Español: gramática y antología – 1949. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 36 – Capa do livro Dicionário popular espanhol-português – 1951. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 37 – Capa do livro Español colegial: lecturas – 1953. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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  Figura 38 – Capa do livro Dicionário gramatical – 1955.  

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 39 – Capa do livro Dicionário de verbos irregulares espanhóis – 1956.  

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 40 – Capa do livro Dicionário espanhol-português – 1960. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 
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Figura 41 – Capa do livro Literatura hispano-americana – 1960. 

Fonte: Acervo pessoal de Anselmo Guimarães. 


