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Resumo
 
O presente artigo reflete sobre o espaço que a língua espanhola tem conquistado no Brasil. Ele objetiva levar-nos a
conhecer e a pensar sobre os fatores que podem proporcionar seu desenvolvimento neste país. Questionamos se a
língua castelhana tem ganhado espaço no Brasil e em quais aspectos percebemos isso. Para uma melhor análise foram
utilizados os conhecimentos extraídos de importantes teóricos como Sedycias (2005), Fernández (2005), Paraquett
(2001) e Lisboa (2009). Os pontos estudados por meio destes pensadores são de grande relevância para a
compreensão do processo de expansão que a língua espanhola passa no Brasil e para as discussões feitas entre os
pesquisadores e teóricos da área. É fundamental compreender estas explanações para perceber o avanço do espanhol
nas terras brasileiras e a importância destes fatores para os que querem aprender e ensinar o idioma castelhano.
 
Palavras-chave: O espanhol no Brasil. Ensino e aprendizagem. Fatores de desenvolvimento.
 
Resumen
 
El presente artículo reflexiona sobre el espacio que la lengua española ha ganado en Brasil. Él objetiva llevarnos a
conocer y pensar sobre los factores que pueden proporcionar su desarrollo en este país. Cuestionamos se la lengua
castellana realmente ha ganado espacio en Brasil y en cuáles aspectos percibimos esto. Para un mejor análisis fueron
utilizados los conocimientos extraídos de importantes teóricos cómo Sedycias (2005), Fernández (2005), Paraquett
(2001) y Lisboa (2009). Los puntos estudiados por medio de estos pensadores son de grande relevancia para la
comprensión del proceso de expansión que la lengua española pasa en Brasil y para las discusiones hechas entre los
investigadores y teóricos del área. Es fundamental comprender estas explanaciones para percibir el avanzo del español
en las tierras brasileñas y la importancia de estos factores para los que quieren aprender y enseñar el idioma castellano.
 
Palabras-clave: El español en Brasil. Enseñanza y aprendizaje. Factores de desarrollo.
 

Introdução
 
Ao longo do tempo a língua espanhola tem ganhado espaço no Brasil. Este espaço foi conquistado graças a diversos
fatores de avanços e desenvolvimentos. Neste artigo, vamos destacar a contribuição dos campos econômicos e
educacionais para a valorização dessa língua no território brasileiro.
Notamos a forte contribuição do Mercado Comum do Sul (Mercosul) para as mudanças na economia e de certa forma
também nas leis educacionais. Percebemos que este é um dos fatores econômicos que ligados ao turismo, graças aos
países vizinhos que são majoritariamente usuários do idioma espanhol, contribuem para a percepção da importância
dessa língua e de suas culturas no Brasil.
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Na educação, é importante perceber o contexto histórico-educacional em torno da chegada de livros didáticos e
métodos que a direcionavam a fim de facilitar ou não o ensino e aprendizagem nas escolas e cursos de línguas
estrangeiras. Percebemos que o ensino do castelhano ao longo do tempo foi mudando nos métodos e abordagens,
principalmente nos materiais que serviam como a maior base de apoio para as aulas.
O artigo também refletirá sobre a abordagem da lei 11.161/2005 mais conhecida entre os brasileiros como “a lei do
espanhol”. A partir do momento que ela começou a ser implementada o ensino de espanhol passou por mudanças em
sua estrutura educacional.
Como suportes teóricos que ajudarão a esclarecer a compreensão e a discussão deste tema temos teóricos como
Sedycias (2005), Fernández (2005), Paraquett (2001) e Lisboa (2009), além de outros que efetivamente contribuem
para a nossa reflexão.
O artigo está dividido de modo que inicialmente refletiremos sobre os aspectos econômicos, qual a influência da
economia no crescimento do espanhol no Brasil e como o Mercosul tem propiciado isto. A segunda parte enfatiza a
educação, como os materiais didáticos foram mudando suas abordagens e qual o papel que a educação desempenha
no desenvolvimento do espanhol no Brasil. Finalmente, através destes dados e de perguntas levantadas, vamos tentar
entender e questionar o espaço que esta língua tem ou está adquirindo em nosso país.
 
1. Economia
 
A economia é um dos aspectos que mais influenciam para o crescimento da sociedade, de sua cultura e de sua
educação. Notamos que as áreas que mais se desenvolvem são aquelas que são feitos maiores investimentos, isso
porque são valorizadas e reconhecidas como importantes ou merecedoras das ‘apostas’ nelas realizadas.
Tomando a economia como base ou conjunto de fatores que de alguma forma determina o desenvolvimento do
espanhol no Brasil, notamos a influência do Mercosul neste processo de ascensão econômica e linguística.
O Mercosul foi criado em 1991 no ‘Tratado de Assunção’. Ele é um acordo que foi feito inicialmente por Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai, contando hoje com a participação da Venezuela e da Bolívia e com outros países que
não fazem efetivamente parte, mas o apoiam. Ele objetiva melhorar a relação de comércio entre estes países, fazendo
uma integração econômica que agora deseja se expandir para outras áreas, como a social, a educativa e a política.
Dentro deste cenário de acordos políticos existem três idiomas que servem &8203;&8203;para a comunicação que são:
o português, o espanhol e o guarani e duas línguas para registros oficiais que são o português e o espanhol. A
linguagem como a principal ferramenta de comunicação é uma forte arma de poder e de conquista. Para perceber isso
basta olhar para a história, para as colonizações e as outras grandes conquistas, como foi importante a imposição da
língua do colonizador ou a aprendizagem da língua do colonizado, para conhecer a cultura do outro e para a relação
entre os povos.
O panorama comercial do Mercosul, que aproxima o Brasil dos seus parceiros comerciais, que também são seus
vizinhos na América, influencia fortemente no aumento do desejo de conhecer a língua deles. Assim, o castelhano para
muitos brasileiros começa a ser uma língua de trabalho na área da educação e do comércio e também um forte aliado
como meio de comunicação para os da área do turismo.
Para esclarecer e tornar mais pontual o dito:
 
Es útil recordar que el proceso de globalización de la economía, que caracteriza al mundo contemporáneo, está
exigiendo de los países la adopción de medidas que favorezcan su inserción, de forma positiva, en el contexto
internacional. En la América Latina, el Acuerdo de Constitución de un Mercado Común del Sur – Mercosur – marca un
comienzo que anima a la integración de los países, con el objetivo de conjugar los esfuerzos y de conquistar un espacio
promisorio en el nuevo escenario económico internacional. El éxito del Mercosur, no obstante, requiere un esfuerzo
progresivo para hacer posible una mayor cercanía y entendimiento entre los países miembros. En este sentido, el
dominio de un idioma común es de fundamental importancia. (FUGAÇA, 1998 apud FERNÁNDEZ, 2005, pp. 19 – 20).
 
Então, saber a língua dos nossos parceiros comerciais é muito importante para a economia brasileira. Segundo
Sedycias (2005, p. 36) “Depois do inglês, o espanhol é a segunda língua mais usada no comércio internacional,
especialmente no eixo que liga a América do Norte, Central e do Sul.”
Sedycias (2005) ainda aponta dez razões, principalmente de ordem econômica, dizendo por que o brasileiro precisa
aprender a língua espanhola. Entre elas há uma referência oportuna para o turismo.
 
O papel do espanhol na indústria turística brasileira atual é fundamental, tanto o ponto de vista do seu impacto sobre
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este setor da economia nos últimos vinte anos quanto da sua importância como um dos principais instrumentos no
estabelecimento de uma base de clientes fiéis entre os visitantes de língua espanhola. (SEDYCIAS, 2005, p.41)
 
Percebemos que há uma relação económica e linguística por parte dos estados brasileiros que fazem fronteira com os
países de língua espanhola. Esses estados têm uma gama maior de possibilidades em sua economia e por isto torna-se
essencial conhecer a língua e a cultura do outro. Aprendendo a língua poderão comunicar-se e conhecendo a cultura
poderão fazer melhores estratégias de vendas e negociações.
 
2. Aspectos da Educação
 
Na educação o espanhol está ganhando seu espaço ao longo do tempo. Há vários fatores que na história nos ajudam a
entender os seus avanços. Temos a chegada de materiais para o ensino, os vários tipos de abordagens utilizadas pelos
livros didáticos e cursos de línguas que ao longo do tempo passam por mudanças, inclusive em suas perspectivas
metodológicas. Temos além disto a criação da lei 11.161 / 2005, que atualmente torna obrigatória a presença do
castelhano no ensino médio público e privado.
 
I. Materiais Didáticos
 
Os livros didáticos são ferramentas importantes para o ensino de línguas, que servem para apoiar os professores em
suas práticas de ensino e os estudantes em sua busca pelo conhecimento. Tanto os livros quanto os métodos de ensino
foram e são guiados por abordagens que mudam com o tempo e os estudos.
Segundo Paraquett (2001) na década de 70 chegou ao Brasil pela primeira vez um modelo de manual feito na Espanha:
Español em directo, de Aquilino Sánchez, Manuel Ríos e Joaquín Dominguez, este manual é de abordagem
estruturalista. Este tipo de abordagem tem como foco a gramática normativa e na maioria das vezes os exemplos não
são de fontes autênticas de comunicação.
Durante alguns anos, o espanhol ensinado no Brasil era apenas o da Espanha, não havia compra e venda de materiais
didáticos que mostrasse o espanhol da América, com suas variações e peculiaridades. A visão da língua espanhola era
ainda muito limitada e o comércio de livros ainda estava muito fechado em um modelo peninsular de língua.
Por volta do ano 1985 ocorre o início da abordagem comunicativa e a tentativa de mudar os materiais para um ensino
melhor e mais natural, mais parecido com a realidade dos nativos de língua espanhola. Os materiais produzidos tiveram
mudanças, mas ainda eram muito estruturalista e traziam uma visão muito limitada dos aspectos culturais.
Paraquett (2001, p.189), analisando o livro Antena I de Aquilino Sánchez, Juan Manuel Fernández e María Carmen
Díaz, afirma:
 
Enfim, ainda que os livros que tiveram ou têm como base a abordagem comunicativa colaborem para um ensino “útil e
eficaz”, perderam a oportunidade de contextualizar efetivamente suas lições em situações culturais. Além disso, não
souberam perceber que a língua espanhola também está fora dos limites territoriais peninsulares.
 
 
A partir dos anos 90, começaram a ser produzidos manuais de língua espanhola no Brasil. Estes materiais começaram
a trabalhar mais com o cultural presente em outros países de língua castelhana, além da Espanha. Estes manuais feitos
no Brasil ao longo do tempo foram elaborados com a perspectiva de incluir os países vizinhos de língua espanhola,
principalmente seus parceiros comerciais do Mercosul.
A abordagem cultural se torna muito presente nestes novos tipos de materiais produzidos. Os autores utilizam das
culturas dos países estudados e algumas vezes da brasileira para ensinar a língua espanhola.
As culturas são fortes meios de conhecimento e afirmação de identidades. Sobre isto Paraquett (2001, p. 193) afirma
que “o mundo cultural hispânico interessa para o autoconhecimento e, nesse sentido, para o empreendimento de
mudanças que possam possibilitar melhorias no contexto nacional. Conhecer o outro, para a partir dele, conhecer-se a
si mesmo”.
Este conceito de ensinar língua por meio da cultura é defendido por especialistas na área. Ele chegou ao Brasil e
também está presente nas metodologias de ensino em outros lugares do mundo.
 
II. Lei 11.161 / 2005
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A "lei do espanhol" foi aprovada em 05 de agosto de 2005 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela está
estruturada em sete artigos em que o primeiro contém dois incisos. Esta lei regulamenta a obrigatoriedade do ensino de
língua espanhola nas escolas.
Em seu primeiro artigo, ela nos diz que o espanhol é obrigatório para o currículo do ensino médio e opcional para o do
ensino fundamental. Os outros artigos enfatizam como deve ser este ensino em escolas públicas e privadas e como sua
execução efetiva-se nos âmbitos dos poderes públicos.
Esta lei reflete a crescente importância que a língua castelhana tem conquistado no Brasil. A educação é um meio de
disseminação de importantes mudanças na sociedade e a inclusão de uma língua estrangeira no currículo escolar
denota a importância que esta língua tem ou está adquirindo naquele país.
Notamos essa relação através da análise:
• A língua espanhola para o Brasil, como foi dito anteriormente, é uma língua de comércio e é uma língua de
comunicação entre os países vizinhos, levando em consideração que ela é a língua oficial da grande maioria dos países
da América do Sul;
• Percebemos que há um número de pessoas que ao fazer vestibulares ou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
no Brasil escolhem a língua espanhola como língua estrangeira de seleção para que sejam avaliados. (Isto é devido à
semelhança entre o português e o espanhol, os avaliados acreditam que ao escolher esta língua cometerão menos
erros).
Levando em consideração que esta lei está em fase de execução e desenvolvimento nas escolas em todo o país,
levantamos algumas hipóteses sobre o que a realidade de hoje pode nos indicar:
• Com a inserção da língua espanhola nas escolas através da aplicação da lei, provavelmente vai crescer o número de
estudantes que optarão pela língua espanhola em suas provas de seleção, porque terão conhecido mais sobre ela em
sua formação escolar;
• Possivelmente aumentará o número de pessoas que desejarão se aperfeiçoar nesta língua através de cursos ou
graduações, tornando-a um instrumento de estudo e de trabalho;
• Poderá haver melhores acordos comerciais e qualificações de profissionais ligados à área do turismo (hotéis,
gastronomia, etc.).
 
Considerações Finais
 
A língua espanhola realmente tem ganhado espaço no Brasil? Onde nós percebemos esses avanços? Reflitamos mais
um pouco para finalizar a nossa discussão e responder a estas questões levantadas no início do artigo.
Ao longo do artigo foram explanados vários pontos para entender como o espanhol tem se difundido no Brasil. Essas
reflexões nos levam a compreender que um dos fatores mais importantes que influenciaram o crescimento do espanhol
em terras brasileiras foi o econômico claramente representado pelo Mercosul.
O outro fator explanado foi o da educação, como o espanhol tem crescido por meio do ensino que além de difundir a
língua castelhana vem com a difusão das diversas culturas dos países de língua espanhola.
Assim percebemos que a língua espanhola está ganhando espaço no Brasil ao passar do tempo, principalmente por
causa dos acordos comerciais que influenciam em tudo, inclusive nas decisões no âmbito educacional.
Este espaço ainda está sendo demarcado e conquistado a passos por vezes curtos e por outras vezes longos na
sociedade brasileira, já que ainda há resistências a uma outra língua estrangeira a ser ensinada nas escolas que seja
diferente do inglês.
Portanto, a importância de uma língua estrangeira em um país e a construção de seu espaço, como o espanhol no
Brasil, dependem de fatores que mudam de acordo com a sociedade, com os vínculos existentes entre os países das
línguas envolvidas, com a história e com tantos outros fatores que influenciam neste processo.
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