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RESUMO  
 
Esta pesquisa é uma análise crítico-reflexiva acerca da revogação da Lei 11.161/05, a 
chamada Lei do Espanhol, que teve vigência de 2005 a 2017, quando foi revogada pela 
reforma da educação básica. A metodologia utilizada foi  a análise bibliográfica, 
teórico/documental, a partir de uma investigação interdisciplinar de diferentes áreas 
impactadas pela revogação da Lei, incluindo Políticas Linguísticas, Identidade Cultural, 
mecanismos ideológicos, Capitalismo e Globalização, tendo como base os pressupostos 
teóricos de Bauman (1997), Cardoso (2008) e Calvet (2007), dentre outros. A justificativa 
para esta pesquisa é a atualidade e a relevância do tema, contribuindo grandemente para 
evidenciar o retrocesso e os prejuízos decorrentes da revogação da Lei do Espanhol. O 
resultado da pesquisa evidenciou que: a) a revogação da Lei do Espanhol foi  um grande 
retrocesso para a educação brasileira. b) os movimentos que se organizaram a partir da 
revogação da lei surtiram importantes resultados, culminando com a promulgação de leis 
estaduais, especialmente em Rondônia, tornando o ensino de Espanhol obrigatório nos 
currículos escolares estaduais. Em última análise, diante das perdas e consequências aqui 
levantadas, espera-se que esta pesquisa se constitua como um embasamento teórico 
capaz de contribuir para novas reflexões em futuros trabalhos científicos, sendo, portanto, 
uma análise crítica que não se finda no texto desta dissertação, pelo contrário, apenas 
alimenta o debate contra as arbitrariedades impostas pelos governantes sem que o objetivo 
seja o interesse público e o bem-estar comum.  
 
Palavras-chave: Lei 11.161/2005, Língua Espanhola, Plurilinguísmo, Políticas-

públicas.  
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RESUMEN  

 
Esta investigación es un análisis crítico-reflexivo sobre la revogación de la Ley 11.161/05, 
la llamada Ley del Español, que vigoró entre 2005 y 2017, cuando fue derogada por la 
reforma de la educación básica. La metodología utilizada fue el análisis bibliográfico, 
teórico/documental, a partir de una investigación interdisciplinaria de diferentes áreas 
afectadas por la revogación de la Ley, incluyendo Las Políticas Linguísticas, identidad 
cultural, mecanismos ideológicos, capitalismo y globalización, basado en los supuestos 
teóricos de Bauman, Cardoso y Calvet. La justificación de esta investigación es la 
actualidad y relevancia del tema, contribuyendo en gran medida a destacar el revés y los 
daños resultantes de la derogación de la Ley Española. El resultado de la investigación 
mostró que las dos hipótesis iniciales eran correctas: a) la derogación de la Ley española 
fue un gran revés para la educación brasileña. b) los movimientos que se organizaron a 
partir de la derogación de la ley tuvieron resultados importantes, culminando en la 
promulgación de las leyes estatales, especialmente en Rondônia, haciendo obligatoria la 
enseñanza del español en los planes de estudios escolares estatales. En última instancia, 
dadas las pérdidas y consecuencias aquí susplanteadas, se espera que esta investigación 
constituya una base teórica capaz de contribuir a nuevas reflexiones en futuros estudios 
científicos, siendo, por tanto, un análisis crítico que no es terminaen en el texto de esta 
tesis, por el contrario, sólo alimenta el debate contra la arbitrariedad impuesta por los 
gobernantes sin que el objetivo sea el interés público y el bienestar común. 
 
Palabras clave: Ley 11.161, Lengua Española, Plurilingüismo, Políticas públicas. 
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ABSTRACT  
 
 
This research is a critical-reflexive analysis about the repeal of Law 11.161/05, the so-called 
Spanish Law, which took effect from 2005 to 2017, when it was repealed by the reform of 
basic education. The methodology used was bibliographic analysis, 
theoretical/documentary, from an interdisciplinary investigation of different areas impacted 
by the repeal of the Law, including Linguistic Policies, Cultural Identity, ideological 
mechanisms, Capitalism and Globalization, based on the theoretical assumptions of 
Bauman, Cardoso and Calvet. The justification for this research is the current and relevance 
of the theme, contributing greatly to highlight the setback and the damage resulting from the 
repeal of the Spanish Law. The result of the research showed that the two initial hypotheses 
were correct: a) the repeal of the Spanish Law was a major setback for Brazilian education. 
b) the movements that were organized from the repeal of the law had important results, 
culminating in the enactment of state laws, especially in Rondônia, making the teaching of 
Spanish mandatory in state school curricula. Ultimately, given the losses and consequences 
raised here, it is expected that this research will constitute a theoretical basis capable of 
contributing to new reflections in future scientific studies, being, therefore, a critical analysis 
that is not end in the text of this dissertation, on the contrary,  feeds the debate against the 
arbitrariness imposed by the rulers without the objective being the public interest and the 
com monwell-being. 
 
Keywords: Law, Spanish Language 11,161 Multi-lingualism, public policies. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O interesse pelo tema abordado surgiu da minha convivência, desde muito cedo, 

com pessoas que falam a Língua Espanhola, morando próximo à fronteira entre Brasil e 

Argentina. Posteriormente, ao cursar o ensino superior, optei pela formação em Letras 

Português/Espanhol, onde, mais uma vez mantive contato com o idioma pelo qual 

desenvolvi grande afeição. A elaboração do projeto para concorrer a vaga no programa 

do Mestrado Acadêmico em Letras coincidiu com o período de reforma do Ensino Médio, 

quando foi publicada a Medida Provisória no 746, de 22 de setembro de 2016, causando 

contestação e repúdio por parte de diversos setores ligados a educação, bem como pela 

sociedade em geral. Portanto, o contato com a língua, a relevância do idioma e a 

coincidência temporal com o início de meu projeto, me levaram a optar pelo tema.  

 A motivação para a escolha do tema é fortalecida, ainda, pelo fato de que esta 

legislação (revogada), foi resultado de décadas de luta de diversos atores ligados a 

educação, que, pela importância do Espanhol no cenário mundial, e, principalmente, 

pelas circunstâncias geopolíticas do Brasil na América do Sul, vislumbraram a 

necessidade de tornar sua oferta obrigatória nas escolas brasileiras. 

 A partir do entendimento de que a política linguística está na base da relação 

entre o poder e as línguas e se manifesta, constantemente permeada de conflitos e 

interesses, nas grandes decisões políticas sobre as línguas e seus usos na sociedade, 

se analisou, de maneira crítico-reflexiva, a dimensão política e os impactos decorrentes 

da revogação da Lei 11.161/05, que teve vigência de 2005 a 2017, e que havia tornado 

obrigatória a oferta do Espanhol nas escolas de ensino médio, sagrando-se um marco 

na educação brasileira.  

 Esta Lei foi considerada um grande avanço para o plurilinguismo no Brasil, na 

medida em que, ao incluir o Espanhol, ao lado do Inglês, como uma das línguas 

obrigatórias nos currículos escolares, diversificou e democratizou o ensino de línguas 

estrangeiras provocando uma fissura no Imperialismo linguístico que historicamente 

predominou no Brasil.  

 A revogação da “Lei do Espanhol” causou repúdio em diversos setores da 

sociedade, especialmente os ligados a educação, que se manifestaram através de 

documentos, engajando-se a outros segmentos. Estas manifestações da sociedade 
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repercutiram por meio de instituições de ensino e associações de professores de 

Espanhol, além de movimentos como o “Fica Espanhol”, articulando professores e 

alunos, pugnando pela permanência do ensino do Espanhol nas escolas brasileiras. 

 Em que pese a lei ter sido revogada, estas manifestações e solicitações 

organizadas pelas associações de professores de Espanhol, culminaram com a 

promulgação de leis estaduais, em Rondônia e em outros estados, compelindo as 

secretarias de educação a adotarem o Espanhol como um dos idiomas de oferta 

obrigatória nas escolas.  

 O objetivo desta pesquisa, a partir do exposto, foi realizar uma análise crítico-

reflexiva, da dimensão política e dos impactos decorrentes da revogação da Lei 

11.161/05, que teve vigência de 2005 a 2017, e que havia tornado obrigatória a oferta 

do Espanhol nas escolas de ensino médio. 

 Neste cenário, busca-se entender em que medidas as políticas educacionais, 

determinadas pelas relações de poder, e por interesses econômicos em detrimento de 

valores humanos e sociais, contribuem negativamente para a (des)construção da 

identidade cultural sul-americana. E mais, investigar as implicações resultantes da 

revogação da Lei do Espanhol, considerada uma atitude impositiva e retrógrada do 

governo, que, sem a devida consulta pública dos setores envolvidos, pôs fim a uma 

grande conquista da sociedade.  

 A metodologia utilizada foi análise bibliográfica, teórico/documental. A 

fundamentação teórica é baseada na área de política linguística, na qual, de maneira 

interdisciplinar, aborda diversos aspectos como políticas educacionais, identidade 

cultural, mecanismos ideológicos, capitalismo e globalização. Os diversos temas 

abordados são diretamente impactados pelas ações governamentais, especialmente nas 

diretrizes educacionais, em que o ensino de línguas estrangeiras tem um papel de 

grande relevância para a autonomia, a democratização e a descolonização do 

conhecimento, segundo os pressupostos de BAUMAN (1999), CALVET (2002 e 2007) 

CARDOSO (2008).   

 A justificativa para a escolha deste tema de pesquisa está alicerçada na 

importância do Espanhol como LE nas escolas brasileiras. Uma visão que vai bem além 

do ensino de uma segunda língua. É o plurilinguismo propiciando a interculturalidade, 
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que leva à compreensão e a aceitação de outras maneiras de pensar, de encarar a 

realidade e de agir.  

 Quanto à estrutura, a presente dissertação está organizada em três seções: a 

primeira trata da história da Língua Espanhola e sua importância no continente sul-

americano e no cenário global, ressaltando, sob diversos aspectos, a relevância do 

ensino do Espanhol nas escolas brasileiras. Discorre-se sobre a origem do idioma e sua 

relevância no ensino brasileiro. Relata-se o percurso das licenciaturas em Espanhol nas 

instituições de ensino superior no Brasil. Apresenta-se, ainda, a conexão da Língua 

Espanhola e a sua representatividade como  identidade cultural no continente Sul-

Americano. Como não poderia deixar de ser, o MERCOSUL é abordado,  estabelecendo 

relações com o tema da globalização, da interculturalidade e do plurilinguismo.  

  A segunda seção traça um histórico sobre as políticas educacionais e 

linguísticas. Aborda Língua e Identidade; Língua, Poder e Assujeitamento; Política e 

Planejamento Linguístico; a Lei Rocha Vaz; a Reforma Francisco Campos; a Reforma 

Capanema, bem como os desdobramentos do ensino do Espanhol no Brasil, a criação 

das OCEM e, por fim, as LDBs no ensino de línguas estrangeiras.  

 Nesse passo, a terceira seção discorre sobre a institucionalização do Espanhol 

no Brasil através da legislação educacional no período de 1919 a 2005. Apresenta 

considerações sobre o fim da obrigatoriedade do Espanhol nas escolas brasileiras. A lei 

11.161/2005. Trata ainda da trajetória do esnino do Espanhol no estado de Rondônia e 

seu percurso legislativo, culminando com a promulgação da lei estadual que tornou 

obrigatória, a nível estadual,  o oferta do Espanhol no ensino médio. E, por fim, o 

movimento “Fica Espanhol”. 

Dito isso, pretende-se que as considerações aqui propostas possam levar à  novas 

reflexões a respeito da oferta do Espanhol, como sendo muito mais do que 

ensinar/aprender uma nova língua, mas como propulsora do desenvolvimento da 

cidadania, capaz de fortalecer a integração cultural, econômica e social dos povos que 

vivem no continente Sul-Americano, especialmente num momento em que, cada vez 

mais, se dissipam as fronteiras e se consolida a globalização econômica e cultural. Com 

isso, almeja-se promover, em trabalhos futuros, debates a respeito da busca da escola 

plural, democrática, plurilíngue e multicultural, pois a língua é, para além de instrumento 

de comunicação, a base identitária de um povo. Está intrinsecamente ligada a fatores 



 
13 

 
 

 

históricos e sociais que identificam e/ou caracterizam um país, uma região ou um 

continente. 

 

 

1. LÍNGUA ESPANHOLA: MERCOSUL, GLOBALIZAÇÃO, INTERCULTURALIDADE 

E LURILINGUISMO 

 
 

  O Espanhol é uma das línguas mais importantes na atualidade. É o idioma oficial 

de aproximadamente 330 milhões de pessoas distribuídas em 21 países pela América 

do Norte, do Sul, Central e Europa, segundo estimativa de Lewis (2009). Desse total, 

125 milhões vivem nos sete países que fazem fronteira com o Brasil. De Norte a Sul: 

Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. É a segunda língua 

nativa mais falada no mundo; com cerca de 392 milhões de falantes, perde apenas para 

o Mandarim. Sua importância no cenário mundial é incontestável, e, especialmente no 

Brasil, pela posição geopolítica, adquire maior relevância. (FERNÁNDEZ, 2005 apud 

FIUZA, 2013, p.24). 

  A imagem abaixo ilustra o uso do Espanhol no cenário global:  

 

Figura 1. Mapa do Espanhol no cenário global –  

Espanhol pelo mundo" em Só Espanhol. Virtuous Tecnologia da Informação¹ 

 

 

 
¹Fonte: Disponível em: <http://soEspanhol.com.br/conteudo/Diversos_Espanhol_pelo_mundo.php)/>. 
Acesso em: 21 de janeiro de 2019. 

http://soespanhol.com.br/conteudo/Diversos_Espanhol_pelo_mundo.php
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 Segundo Lucena (2011), o Brasil possui 15.719 quilômetros de fronteira com 11 

(onze) países, dos quais 07 (sete) tem o Espanhol como língua oficial. A faixa fronteiriça 

corresponde a 27% do território nacional e abriga cerca de 10 milhões de habitantes. 

Com os países de Língua Espanhola, são 15.179 km, fazendo divisa com diversos países 

hispano-falantes, tais como: Venezuela: 1.492 km de fronteira, sendo em Roraima (954 

km) e Amazonas (538 km); Colômbia: 644 km de fronteira, situada totalmente no território 

do estado do Amazonas; Peru: 2.995 km de fronteira, sendo no Amazonas (1.565 km) e 

Acre (1.430 km); Bolívia: 3.126 km de fronteira, sendo no Acre (618 km), Rondônia (1.342 

km), Mato Grosso (780 km) e Mato Grosso do Sul (386 km); Paraguai: 1.339 km de 

fronteira, sendo no Mato Grosso do Sul (1.131 km) e Paraná (208 km); Argentina: 1.263 

km de fronteira,  sendo no Paraná (293 km), Santa Catarina (246 km) e Rio Grande do 

Sul (724 km) e  Uruguai: 1.003 km de fronteira, totalmente com o Rio Grande do 

Sul.(MATOS, 2016). 

 A seguir, apresentamos uma figura em que podemos visualizar as fronteiras 

brasileiras e a presença de países hispanofalantes: 

 

Figura 02 - Mapa das fronteiras terrestres do Brasil 

FONTE:  Publicado por Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil - em 30/05/2018².  

 

 As fronteiras do país são divididas, pelo Ministério da Integração Nacional do 

Brasil em três grandes arcos: o Arco Norte, o Arco Central e o Arco Sul, conforme suas 

características geopolíticas. Com isso, se define uma área especial chamada “faixa de 

fronteira”, com limite em todos os países da América do Sul - exceto Equador e Chile.  

 
¹Fonte: Disponível em: <http://marlivieira.blogspot.com/2017/06/cidades-gemeas-brasileiras.html ) 
Acesso em: 22 de janeiro de  2019. 

http://marlivieira.blogspot.com/2017/06/cidades-gemeas-brasileiras.html


 
15 

 
 

 

 

Dentro da faixa de fronteira vive uma população de cerca de 10 milhões de pessoas 

(IPEA, 2017) que mantém diversas relações interativas com países hispanofalantes. 

 Essa proximidade com a Língua Espanhola, que está ligada à própria identidade 

dos povos Sul-americanos, acaba influenciando consideravelmente o cotidiano dos 

cidadãos que vivem nessas fronteiras. Além disso, a indústria de livros na Espanha e em 

outros países de Língua Espanhola é uma das mais importantes do mundo em qualidade 

e quantidade, o que significa que praticamente não há livros que não estejam escritos 

ou traduzidos em Espanhol. A literatura na Língua Espanhola conta com 11 Prêmios 

Nobel e, segundo muitos críticos norte-americanos, ingleses, franceses e brasileiros, é 

a mais importante do mundo em qualidade, originalidade e força expressiva. 

 Instruir-se do Espanhol significa ser capaz de ler no idioma original inúmeros 

autores talentosos, tanto espanhóis como latino-americanos. A lista inclui: Miguel de 

Cervantes, Federico García Lorca (Espanha), Gabriel García Marquez (Colômbia), Mario 

Vargas Llosa (Peru), Pablo Neruda, Isabel Allende (Chile), Julio Cortázar, Jorge Luis 

Borges (Argentina), Gioconda Belli (Nicarágua), Carlos Fuentes (México), entre muitos 

outros. 

 Além disso, o Espanhol é a língua mais procurada no ENEM, em torno de 60% 

dos candidatos optam pela Língua Espanhola. Com a reforma da educação básica e a 

consequente desobrigatoriedade da oferta do Espanhol, com tendência de quase 

extinção nas escolas brasileiras, nasce uma grande preocupação em relação a igualdade 

de oportunidades  de aprovação dos alunos que prestam o ENEM. Muitos optavam pelo 

Espanhol por considerarem mais fácil do que o Inglês, porém, sua ausência na grade 

curricular dificultará o aprendizado, pressionando os alunos a pagarem cursinhos 

particulares, ou então, optarem pelo Inglês, ainda que tenham grande dificuldade na 

interpretação de textos em Inglês. Por todas essas razões, fica claro que a prova de 

língua estrangeira do Enem, que antes já causava pesadelo em muita gente, pois 

exige capacidade de leitura e de interpretação, agora, com a ausência do ensino do 

Espanhol nas escolas, fica ainda mais difícil, praticamente impossibilitando o acesso a 

universidade a quem não tem condições de pagar por um bom cursinho de língua 

estrangeira.  
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 Por ter um peso de até 4,4% da nota final do candidato, em função da nota de 

corte do curso que escolher, a prova de língua estrangeira pode ser decisiva para se 

conseguir uma vaga de acesso em universidades públicas, especialmente se o candidato 

estiver pleiteando uma vaga no SISU – Sistema de Seleção Unificada. 

 A pesquisadora Layde Daiana do Nascimento (2019), em sua dissertação de 

Mestrado intitulada “Políticas Linguísticas e Ensino de língua Espanhola: a opção de 

língua estrangeira no ENEM”, abordou a questão da procura dos estudantes pela Língua 

Espanhola e concluiu, a partir dos  dados do próprio INEP,  que a maioria dos candidatos 

que fazem o ENEM optam pelo Espanhol desde o primeiro ano de sua inclusão (2012), 

chegando a ser a opção de 60% dos inscritos a nível nacional, chegando a 75% no 

estado de Rondônia, ou seja, três vezes superior ao do Inglês. A pesquisadora destaca  

ainda que: 

 

[…] o número de alunos optantes pela Língua Espanhola é superior ao de inglês 
em todos os anos do período analisado, nesse caso não podemos esquecer de 
destacar o fato de que mesmo o inglês sendo disciplina presente na grade 
curricular, a maioria dos alunos ainda opta pela língua espanhola que vem cada 
vez mais conquistando seu espaço na preferência dos inscritos no ENEM, como 
opção de Língua [...] (NASCIMENTO, 2019, p.62) 

 

 Diante do que foi constatado pela pesquisadora, infere-se que as políticas 

linguísticas no Brasil carecem de uma profunda reflexão no sentido de promover 

mudanças efetivas, pois não atendem, de fato, aos interesses coletivos dos estudantes 

e tampouco pugnam  por uma educação de qualidade.  Políticas voltadas ao bem comum 

são as que levam em conta a realidade das pessoas em seus contextos sociais. No caso 

das políticas linguísticas no Brasil,  há que se observar o contexto geográfico e social  do 

país, sob pena de, ao privilegiar apenas o Inglês, subestimar a importância das relações 

que unem o continente Sul-Americano, levando a fomentar o imperialismo linguístico e a 

reproduzir  a hegemonia do poder, já estabelecidos. 

 O que se observa a partir disso, e dos protestos e manifestações de repúdio pela 

revogação da lei 11.161/05, é que não houve por parte dos legisladores nenhuma 

preocupação com uma educação de qualidade, imparcial e democrática, que propicia o 

pensamento autônomo, crítico e reflexivo, nem tampouco se observou o cumprimento do 

tratado do MERCOSUL, prestigiando-se  apenas uma língua, majoritária e imperialista, 
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por questões puramente políticas e ideológicas, em detrimento de questões humanas e 

contextualizadas com a realidade do Brasil 

 Políticas educacionais deveriam estar voltadas, prioritariamente, para a 

formação do aluno, propiciando ascensão e progressão educacional, além de promover 

oportunidades iguais às diferentes classes sociais. Porém, o que se vê, são diretrizes 

que segregam e marginalizam segmentos com menos recursos financeiros, pois, como 

dito, a nota de língua estrangeira é muito importante no ENEM, e apenas os mais 

abastados teriam condições de pagar por um cursinho de língua estrangeira fora da 

escola.  

  As críticas formuladas pelas instituições de ensino apontam a medida como: 

 

[...] arbitrária, unilateral e, em grande parte, equivocada, partindo de premissas 
enganosas com a intenção de confundir e conquistar a adesão da opinião 
pública.[...]. O Espanhol é língua oficial em vinte e um países, dos quais sete 
fazem fronteira com o Brasil;  é uma das línguas oficiais do MERCOSUL;  é uma 
das seis línguas oficiais da ONU. É a língua oficial da União Europeia; [...] é a 
mais escolhida pelos estudantes que se propõem a realizar o ENEM. Fechar os 
olhos para a importância da língua Espanhola na escola brasileira é ampliar o 
abismo estabelecido entre “escola de rico” e “escola de pobre”.(UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS - CERRO LARGO et al, 2016). 

 

  Observa-se que, ao desprestigiar uma educação pública de qualidade, o 

interesse público não foi observado, pois os mecanismos de acesso à  educação  

superior devem ser justos e igualitários, o que não ocorreu, pois a retirada do Espanhol 

das escolas prejudica muito os alunos de baixa renda que não podem bancar um 

cursinho de Espanhol e, por isso,  terão mais dificuldade de acesso às universidades 

públicas e aos programas de governo que levam em conta a nota do ENEM. Portanto, a 

ação foi considerada autoritária e mercenária, ferindo os princípios da democracia, pois 

a medida foi tomada sem consulta às instituições de ensino e, tampouco, aos alunos. 

Como afirmou a Ministra Carmem Lucia, durante Sessão Plenária, quando 

presidente do STF em 2018:     

[...] A construção permanente do Brasil é nossa, e ela é permanente, democrática 
e comprometida com a ética. Não há escolha de caminho. A democracia é o 
único caminho legitimo [...] também na democracia se vivem crises, mas 
dificuldades se resolvem com a aliança dos cidadãos e a racionalidade, 

objetividade e trabalho de todas as instituições, de todos os poderes [...]1 

 
1 Publicado em 30/05/2018 - 15:05 Por Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil – Brasília. 
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Deduz-se, à partir das palavras da ministra, que há  necessidade de tutela da 

democracia, todos os dias, e por todos os cidadãos conscientes de seu papel como 

agente de transformação e justiça social. Enfatiza-se a relevância de suas palavras 

quando afirma “também na democracia se vivem crises, mas dificuldades se resolvem 

com a aliança dos cidadãos e a racionalidade, objetividade e trabalho de todas as 

instituições, de todos os poderes”. Esta mensagem reforça a percepção  do quanto são  

importantes ações e manifestações conjuntas e organizadas pela sociedade que, em 

meio à crises democráticas, demonstram sua  força de transformação perante governos 

autoritários.  

 

1.1 O Espanhol - História e Identidade Cultural. 

 

 A língua Espanhola originou-se do Latim vulgar, falado por parte da população 

que constituía a Península Ibérica. Mais tarde, recebeu o nome 

de castelhano (castelhano) ou língua castellana (castelhana), por ocasião da residência 

dos reis no reino medieval de Castilla (Castela). Nos dias de hoje, embora o nome ainda 

seja referência, após a constituição da Espanha como nação e a tentativa de uniformizar 

o idioma do país, a língua foi oficializada como “Espanhol” (LAPESA, 1980). 

  No final do século XV, com as novas conquistas territoriais dos espanhóis, a 

língua expandiu-se por toda a América e sofreu inúmeras modificações, ora 

permanecendo dentro dos limites de uso popular e outras se propagando por todo o país. 

Estas ocorreram por questões geográficas, culturais e sociais de cada região, pela 

coexistência com as línguas indígenas locais e, ainda, pelas peculiaridades dos seus 

próprios falantes, na maioria soldados e imigrantes de diversas origens.(MARTINS, 

2016). 

 Afinal, por que (não) se ensina  Espanhol no Brasil? Porque a prescrição do ensino 

de uma língua ou de outra está condicionado aos interesses estatais e dos governos de 

turno. Porque ainda somos vítimas de alguma forma de imperialismo encabeçado pelo 

poder econômico de  potências como os EUA, que promovem e fazem oficializar o neo-

imperialismo linguístico. Seu poderio ideológico é tanto que conduz as políticas 

linguísticas, o ensino dos jovens brasileiros, a formação dos professores, que faz 

acreditar e jurar de pés juntos que uma única língua é a mais importante e que sem ela 
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não se pode  ir a lugar algum,  ignorando  as culturas e as identidades geográficas e 

suas  sociedades historicamente construídas.  

A construção desse ideologema, que se configurou e se cristalizou sob as 

ideologias linguísticas, faz desacreditar que poderia ter alguma importância 

ensinar/aprender a Língua Espanhola.  No entanto, a verdadeira educação linguística, 

emancipatória e democrática, se faz através do plurilinguismo, das diversidades e das 

multiculturalidades. 

  A licenciatura em Letras-Espanhol no Brasil é fruto do sonho de um chileno 

visionário, o professor de latim e Espanhol Fernando Plaza Mallea, que  chegou  ao Brasil 

em 1956, aos 25 anos. Em 1991, com a criação do Mercosul, ele viu uma oportunidade 

para a UFG formar professores de língua Espanhola, com a justificativa de os estudantes 

do ensino médio terem um diferencial, a aprendizagem de uma segunda língua 

estrangeira, tal como previa a LDB (1996). 

 O professor Fernando Plaza foi também o fundador da Associação de 

Professores de Espanhol de Goiás (Asproego), em 1989, reunindo professores, 

hispanistas e amigos da Língua Espanhola. Foi, ainda, responsável pela vinda dos 

primeiros estudantes espanhóis para um intercâmbio cultural na UFG, nos anos de 1995 

e 1998, por meio de uma parceria com a Embaixada da Espanha. Hoje, tal parceria se 

reflete na presença de professores leitores espanhóis que podem ficar até três anos na 

instituição. 

 A Língua Espanhola está intrinsecamente ligada à identidade Sul- 

americana. Daí sua importância cultural para a disseminação e preservação de valores 

que historicamente fizeram parte da construção deste continente. O Espanhol é a língua 

que predomina na maior parte da América do Sul, sendo, portanto, o mais importante 

veículo de comunicação e integração entre os países e as pessoas que moram nesse 

continente.  

 Segundo Oliveira (2013, p. 3), “Não é possível desvincular a língua do significado 

social e particular que assume para cada indivíduo, haja vista a intrínseca relação entre 

a linguagem, os indivíduos, suas identidades e a sociedade”. Identifica-se, na concepção 

do autor, a intrínseca relação entre língua e identidade. É necessário que a mesma esteja 

impregnada de significados (“faça sentido”) para o aprendiz. Nessa perspectiva, as 

fronteiras físicas, que no Brasil são enormes, são consideradas como espaços de 
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enunciação, onde diversas interações acontecem. Isso enfraquece a visão de poder e 

controle, reforçando a importância do ensino de Espanhol no Brasil.  

 Num país enorme como o Brasil, não há como negar a amplitude e a relevância 

que os espaços de fronteira representam. Nesses espaços, as fronteiras sociais se 

fortalecem em virtude de novas necessidades sociais, sejam elas de trabalho, de 

vizinhança ou de mercado. Essas interações ultrapassam seus limites físicos, condição 

que, sob uma abordagem pós-moderna, possibilita um “espaço supranacional, 

determinado por todos os tipos de relações além de suas margens territoriais” (STURZA, 

2006, p. 31). 

 Sobre os espaços fronteiriços, Ribeiro (2015, p. 01), expõe: 

[...] por entender que a fronteira não é apenas geográfica ou enunciativa, mas 
sim a junção de ambas, pois a fronteira caracteriza-se pela interação 
comunicativa existente no representativo de vozes que permeiam o Brasil e os 
países de Língua Espanhola, tanto pela expressão de línguas como de culturas 
em contato e em conflito nos dois lados da fronteira. Portanto, a expressão 
fronteira geográfica enunciativa caracteriza-se pela interação comunicativa 
existente no espaço fronteiriço (RIBEIRO, 2015). 

 

 Mais uma vez, fica evidente a inter-relação existente entre o Brasil e os países 

de Língua Espanhola, onde acontecem trocas, interações e hibridizações culturais, não 

havendo como separar essas culturas, pois seria desconsiderar todos os processos de 

construção de identidades híbridas que acontecem nesses espaços que permeiam o 

Brasil e os países da América do Sul. 

 Ainda segundo Ribeiro, (2015, p.07)  

 
 
Ao transgredirem os limites geográficos e se constituírem como línguas de 
integração, a língua deixa de ser nacional, por se tratar de uma língua 
enunciativa de fronteira, suas necessidades e interações não são mais 
determinadas por contextos nacionais ou internacionais, mas sim por espaços 
de enunciação fronteiriços, pois as línguas de fronteira “se distribuem segundo 
uma organização própria, enunciada nas línguas ou sobre as línguas, nesse 
espaço de enunciação” (STURZA, 2006, p. 66). 
 
 

 Por outro lado, para além das fronteiras físicas, em um cenário mundial cada vez 

mais globalizado, o capitalismo lança seus “tentáculos”, homogeneizando a cultura, 

padronizando produtos e ampliando as diferenças sociais.  Essa unificação cultural, na 

prática, significa imposição de uma cultura sobre outras expressões culturais, o que pode 
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traduzir esquecimento, indiferença ou exclusão do outro. Músicas, filmes, gêneros de 

dança, séries de televisão, revistas, desenhos animados, moda, gastronomia e etc., a 

lista de elementos que a Indústria Cultural se apropria e transforma em cultura de massa 

é gigantesca. Daí, em contrapartida a essa homogeneização cultural, nascem os 

movimentos de resistência, onde têm um lugar o hibridismo cultural e a interculturalidade. 

 

1.2  A língua espanhola: plurilinguismo e interculturalidade 

 

 A evolução do mundo para uma forma mais complexa fez com que a realidade 

não pudesse mais ser entendida em função de culturas isoladas. O cenário mundial está 

globalmente interligado, onde todos os fenômenos – econômicos, políticos, biológicos, 

psicológicos ou sociais – são interdependentes. 

 De acordo com Souza (2014, p. 02) 

Se, em linhas gerais, a globalização tem efeitos homogeneizantes, seus reflexos 
sobre as identidades ocorrem de modo heterogêneo: ora contribuindo para a 
formação de culturas híbridas, ora servindo ao triunfo de modelos hegemônicos, 
ora reforçando realidades regionais. Neste processo, torna-se relevante 
compreender as relações de poder em escala, que vão do local/regional, 
passando por uma análise do papel dos Estados Nacionais até chegar aos níveis 
supranacionais. 

 

 Assim, num cenário com distintos centros de poder e novas organizações 

geopolíticas, a valorização de blocos regionais, que se identifiquem culturalmente e que 

possuam interesses, crenças e valores compartilhados, torna-se cada vez mais 

importante, não só como forma de ascender economicamente, mas, precipuamente, 

como mecanismo de integração e organização humanitária, valores de “vizinhança” e 

políticas de bem estar social. 

 Segundo Cardoso (2008, p. 89),  

[...] O hibridismo cultural é, portanto, um fenômeno natural e imanente na 
constituição e evolução da civilização. Sua manifestação é percebida com mais 
ênfase na arte em geral e na literatura em particular. Seja como transculturação, 
aculturação ou neoculturação, o hibridismo é o testemunho mais nítido de que, 
mesmo esforçando-se por preservar formas culturais autóctones, o homem está 
aberto a novas maneiras de interagir culturalmente, como mais um recurso de 
sobrevivência num mundo que tem a mudança como traço essencial. 

 

 Observa-se que o autor é enfático em apontar o hibridismo como algo natural e 

inerente as interações que ocorrem, seja pelo fenômeno que ocorre quando um grupo 
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social recebe e adota as formas culturais que provêm de outro grupo (transculturação), 

seja  pela imposição de uma cultura sobre a outra (aculturação), ou ainda, pela  

articulação dos elementos culturais originais junto aos externos adquiridos 

(neoculturação).  

 Importante fazer um parêntese aqui para salientar o que aponta Ianni (2000, p. 

93), citada por  Furtado (2001, p. 64), 

[...] Mais do que nunca também, talvez, na América Latina tenham se dado os 
mais profundos processos de transculturação da modernidade, onde mais 
poderosa foi a mescla de culturas e civilizações, ou modos de ser, agir, pensar 

e imaginar. (IANNI, 2000, P. 93, apud FURTADO 2001, P. 64). 

 

 Diante do que aponta o autor, acerca da imensa mescla de culturas e civilizações 

que ocorreu na América do Sul, aborda-se os conceitos: multiculturalismo, 

interculturalidade e pluriculturalismo e suas pertinentes críticas a um universalismo 

cultural hegemônico.  

 Nessa conjuntura, o plurilinguismo, cuja proposta é, basicamente, a valorização 

da diversificação no ensino de línguas estrangeiras e suas culturas, torna-se a via mais 

democrática, pois valoriza o pluriculturalismo e a interculturalidade. Existem outros 

conceitos importantes que abordam essa amalgamação de culturas, como a 

transculturação, a aculturação e a neoculturação, porém, nesse momento, serão 

abordados apenas os primeiros. Esses conceitos,  apesar de próximos, cada um tem 

suas especificidades.   

 Virgílio Alvarado, citado por LOPES, (2012, p.69), distingue claramente os dois 

conceitos ao afirmar que, 

 

[...] enquanto o Multiculturalismo propugna a coexistência num mesmo espaço 
social de culturas diferentes sob o princípio da tolerância e do respeito à 
diferença, a Interculturalidade, ao pressupor como inevitável a interação entre 
essas culturas, propõe um projeto político capaz de estabelecer um diálogo entre 
elas, como forma de garantir uma real convivência pacífica. (LOPES, 2012, 
p.69). 

 

 Esses dois conceitos citados pelo autor são importantes para que se entenda a 

relevância de políticas de integração entre os países e os povos da América do Sul. 

Nessa perspectiva, a Língua Espanhola, pela substancial predominância no continente 

Sul-Americano, deve cumprir esse papel. 
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 De maneira análoga, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência 

para Línguas (CEFR), que é um padrão internacionalmente reconhecido para descrever 

a proficiência em um idioma, o conceito de plurilinguismo está ligado ao ensino de 

línguas estrangeiras e difere-se do multilinguismo, na medida em que este trata, 

basicamente, da diversificação da oferta de  línguas estrangeiras e do processo de 

motivação aos alunos para a aprendizagem de diferentes línguas, enquanto o 

plurilinguismo não se refere apenas ao domínio de diversas línguas, mas também, à 

estreita relação entre língua e cultura. 

 Afirma o Documento:  

 

A competência plurilíngue e pluricultural refere-se à habilidade de usar línguas 
para propósitos de comunicação e tomar parte em interação intercultural, onde 
uma pessoa vista como um agente social tem proficiência, de níveis variados, 
em diversas línguas e experiência de diversas culturas (CONSELHO da 
EUROPA, 2001, p. 168).  

 

 Sobre o assunto, Beacco & Byram (2003), citado por Gonçalves e Andrade 

(2007, p.462), argumentam que: 

Desenvolver a competência plurilíngue é valorizar a construção da identidade 
através do contato com outras línguas e culturas pela promoção de uma 
educação para a cidadania de abertura e respeito pela diferença. Pressupõe-se, 
neste quadro, que o contato com outras vivências e outros modos de ser e estar 
na vida promove o enriquecimento humano e fomenta uma maior abertura de 
espírito conducente à compreensão e aceitação de outras maneiras de pensar, 
de encarar a realidade e de agir, pela construção de uma competência plurilíngue 
e intercultural (BEACCO & BYRAM apud GONÇALVES E ANDRADE, 2003, P. 
462). 

 

 Para estas autoras, o contato com outras vivências e outros modos de ser e estar 

na vida promove o enriquecimento humano e fomenta uma maior abertura de espírito, 

condições fundamentais para a construção de uma competência plurilíngue e 

intercultural que conduza à compreensão e aceitação de outras maneiras de pensar, de 

encarar a realidade e de agir. Deste modo, e tendo em conta o objetivo acima 

mencionado, as autoras afirmam que as práticas de educação em línguas terão que ser 

reconceitualizadas, preocupando-se em fazer do sujeito não um bilíngue perfeito, mas 

alguém dotado de uma competência que evolua no sentido de uma competência 

plurilíngue. (GONÇALVES E ANDRADE, 2007, p. 64).  
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 Assim, a competência plurilíngue designa a capacidade de cada falante ativar 

capacidades e conhecimentos que possui, ou seja, diz respeito ao repertório linguístico 

de que o falante dispõe, de forma a ser capaz de comunicar e compreender mensagens 

numa dada situação de comunicação que se constrói pela presença de mais de uma 

língua. Esta competência é relativamente autônoma face aos conteúdos e materiais 

escolares, já que se estrutura e evolui para além da escola, noutros contextos que são 

os contextos de vida e de formação dos próprios sujeitos, afirmando-se como uma 

competência plural, evolutiva e flexível, necessariamente desequilibrada e aberta ao 

enriquecimento de novas competências em função de novas experiências verbais 

(GONÇALVES E ANDRADE, 2007, p. 66): “[...] A competência plurilíngue compõe-se de 

quatro dimensões: sócio afetiva; gestão dos repertórios linguístico-comunicativos; gestão 

dos repertórios de aprendizagem; e a gestão de interação”.  

 Portanto, a construção da  identidade cultural e linguística é construída através 

da integração e interação de experiência diversificada do outro e com o outro. Assim, 

desenvolve-se a sua capacidade para aprender, através de uma mesma experiência 

diversificada de relacionamento com várias línguas e culturas (GONÇALVES E 

ANDRADE, 2007, p. 70).  

 Assim, a função do professor passa a ser não só ensinar uma língua particular, 

mas possibilitar a construção e o desenvolvimento da competência plurilíngue, 

respeitando, valorizando e incluindo outras línguas na sua prática curricular. Fontão 

(2011, p. 4) afirma, em relação ao plurilinguismo, apoiando-se no Quadro Europeu 

Comum de Referências (QECR), que o mesmo decorre direta ou indiretamente das 

competências de intercompreensão e de comunicação intercultural. Esse conceito se 

assenta, sobretudo, na necessidade de dar resposta à diversidade linguística e cultural 

de um país e de comunicar eficazmente numa sociedade que é, cada vez mais, 

multilíngue e multicultural. O plurilinguismo, segundo o autor acima citado, admite uma 

dimensão intercultural que, na prática, se traduz pela interação e/ou mediação sócio 

comunicativa. Desse modo, a educação em matéria de línguas constitui-se, sobretudo, 

como um espaço privilegiado de objetivos políticos consignados para a cidadania 

democrática (FONTÃO, 2011, p. 5). 

 Essa definição de plurilinguismo acentua o fato de que a experiência pessoal de 

um indivíduo, no seu contexto cultural, se expande para a sociedade em geral e, depois, 
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para as línguas de outros povos ou por experiência direta. Essas línguas e culturas não 

ficam armazenadas em compartimentos mentais rigorosamente separados. Ao contrário, 

constrói-se uma competência comunicativa, para a qual contribuem todo o conhecimento 

e toda a experiência das línguas, bem como a compreensão de como as línguas em 

questão se inter-relacionam e interagem (FONTÃO, 2011, p. 5). 

 Nessa conjuntura, o plurilinguismo, cuja proposta é a valorização da 

diversificação no ensino de línguas estrangeiras e suas culturas, é a via mais 

democrática, pois valoriza o multiculturalismo e a interculturalidade. Existem outros 

conceitos importantes que abordam essa amalgamação de culturas, como a 

transculturação, a aculturação e a neoculturação, porém, nesse momento, serão 

abordados apenas os primeiros. Esses conceitos, apesar de próximos, cada um tem 

suas especificidades.   

 Virgílio Alvarado, citado por LOPES, (2012, p.69), distingue claramente os dois 

conceitos ao afirmar que: 

[...] enquanto o Multiculturalismo propugna a coexistência num mesmo espaço 
social de culturas diferentes sob o princípio da tolerância e do respeito à 
diferença, a Interculturalidade, ao pressupor como inevitável a interação entre 
essas culturas, propõe um projeto político capaz de estabelecer um diálogo entre 
elas, como forma de garantir uma real convivência pacífica. 

 

 Esses dois conceitos citados pelo autor são importantes para que se entenda a 

relevância de políticas de integração entre os países e os povos da América do Sul. 

Nessa perspectiva, a Língua Espanhola, pela substancial predominância no continente 

Sul-Americano, deve cumprir esse papel. 

 Nessa lógica, não há como negar as inúmeras semelhanças e congruências que 

agrupam as culturas e os países da América do Sul. Por isso a necessidade de políticas 

públicas de valorização de culturas híbridas, que ampliem as possibilidades 

participativas de outros atores no cenário mundial, propiciando a diversidade e a 

pluralidade, em oposição à dominação e ao Imperialismo. 
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1.3. A ilusão de que o brasileiro “sabe” o idioma Espanhol 

 

 

As pesquisas sobre o estudo da  Língua Espanhola apontam para a necessidade 

de reconhecimento das divergências e especificidades de cada língua. O Espanhol e o 

Português, apesar de uma aparente semelhança, tem suas particularidades e estratégias 

discursivas próprias, o que torna a Língua Espanhola complexa e prematuramente 

interpretada como “fácil”. Daí a necessidade de que seja devidamente 

estudado/ensinado, sem negligenciar a posição e a cultura dos falantes de Espanhol.   

 Sobre isso, apontam  Kulikowski e González (1999, p. 15 e 19):  

 

Por detrás de lo que parece «igual» o «casi igual» existen en el español y en el  
portugués maneras diferentes de organización que no son solo sintácticas, 
morfológicas o semánticas, sino que nos colocan en lugares diferentes para 
enunciar y significar y nos llevan a adoptar diferentes estrategias discursivas. 
(…) sin caer en la falsa transparencia y, sobre todo, sin reducir o empobrecer 
ambas lenguas. 

 

Os autores explicam que, para além das diferenças semânticas, sintáticas ou 

morfológicas, existem entre o Português e o Espanhol, maneiras diferentes de 

organização da língua que tem a ver com o lugar, a cultura e a identidade do falante, o 

que leva a adoção de diferentes “estratégias discursivas”. Daí a necessidade de se 

conhecer e entender a língua de um povo a partir da sua cultura e historicidade.   

 Estereótipos de todo tipo sobre a língua e sua suposta facilidade para os 

brasileiros, e sobre os hispano-falantes, mais de uma vez generalizados em imagens 

constituídas de fragmentos de diferentes setores do mundo hispânico, como se esse 

fosse uma só coisa, imagens permeadas de preconceitos que marcaram por muito tempo 

nossa relação com essa língua e essas culturas. Essa relação foi marcada também, ao 

longo das últimas décadas, por uma hegemonia do Espanhol peninsular, que se impôs, 

por várias razões, tanto a professores hispano-falantes latino-americanos quanto a 

professores e estudantes brasileiros, levando à consolidação de preconceitos, à 

camuflagem das diferenças locais e ao apagamento das diferentes culturas e 

manifestações linguísticas que configuram a diversidade identitária do universo hispano-

falante (CAMARGO, 2004: 143-144). 
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A diferença entre o Português e o Espanhol vai muito além do plano lexical e, 

portanto, de acordo com Souza (2014), ter acesso a uma língua estrangeira não é 

somente ter acesso às palavras. Porém, durante muito tempo a prática pedagógica 

brasileira foi guiada por uma visão contrastiva entre o Português e o Espanhol e que até 

hoje orienta a publicidade de escolas de línguas com situações “curiosas” acerca de 

equívocos de vocabulário em conversas de hispânicos com brasileiros. Foi nesse 

contexto que Becker (1945) criou a palavra heterossemântico para referir-se ao falso 

cognato que, na tradição do francês e do inglês seria falso amigo.  

 Segundo Adrián Pablo Fanjul: 

 

El español y el portugués brasileño tienen un funcionamiento muy diferente, casi 
opuesto, para la construcción de correferencia mediante pronombres 
personales. Si bien las series de pronombres presentan prácticamente las 
mismas categorías de flexión (persona, número, caso, y para las terceras 
personas, género) y las diferentes variedades de ambas lenguas incluyen similar 
espectro de personas y de formas de tratamiento, la ocurrencia de pronombres, 
o sea, cuándo efectivamente son empleados en el habla y en la escritura, se 
organiza en cada una de las dos lenguas según principios totalmente 
divergentes. (FANJUL, 2010). 

 

 Aqui, o autor chama atenção para as diferenças estruturais das Línguas 

Portuguesa e Espanhola, que, ao contrário do que frequentemente se ouve falar, são 

bastante grandes entre esses dois idiomas, quase opostas, segundo o autor, 

especialmente no emprego dos pronomes de tratamento que se organizam de maneira 

totalmente diferentes em cada um dos idiomas.  

 Apreender um segundo idioma, especialmente o Espanhol, por razões óbvias, é 

muito mais do que falar uma segunda língua, é desenvolver capacidades e habilidades 

que possibilitam ao usuário maiores oportunidades de emprego, com melhores salários, 

além de um inquestionável crescimento intelectual a partir de outras possibilidades, 

outros autores, outras teorias, alargando cenários e ampliando ideias. Instruir-se de 

outros idiomas,  possibilita conhecer outras culturas, e, em se tratando do Espanhol, 

entender a própria  cultura, já que o Brasil se encontra inserido no subcontinente Sul-

Americano, fortemente influenciado pela língua e a cultura Espanhola.  

O imperialismo linguístico do inglês produz efeitos muito mais sutis do que 

permitem apreender as abordagens centradas na “guerra de idiomas”. O fato de utilizar 

como pivô sempre um único idioma introduz em todos os outros, suas lógicas próprias, 
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portanto, irrefletidamente, modos de pensar específicos (KAPLAN apud KIANFAR, 

2015). 

 

1.4. Língua Espanhola e Globalização 

 

 O Espanhol é, depois do chinês, a segunda língua do mundo em número de 

falantes, com cerca de 500 milhões de usuários. É, também, o segundo idioma de 

comunicação internacional, depois do Inglês. Sua importância no cenário mundial é de 

extrema relevância e, pela posição geopolítica ocupada pelo Brasil, adquire maior 

relevância. Diversos são os setores que demandam domínio do Espanhol, 

principalmente os ligados a economia, a educação, a cultural e a integração Sul-

Americana. 

 Assim, a relevância do ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras vem 

crescendo a passos largos no cenário mundial. Esse crescimento é proporcional ao que 

se vivencia, atualmente, nas relações interpessoais entre os povos. A língua Espanhola 

é, hoje, uma das mais utilizadas no mundo dos negócios. Com isso, um dos princípios 

registrados na “Carta de Pelotas” (2000), documento síntese do II Encontro Nacional 

sobre Política de Ensino de Línguas Estrangeiras, segundo o qual “a aprendizagem de 

línguas não visa apenas a objetivos instrumentais, mas faz parte da formação integral 

do aluno”, e também,  o que consta na Proposta Curricular para o Ensino Médio, ou seja, 

que “é fundamental trabalhar as linguagens não apenas como formas de expressão e 

comunicação, mas como constituintes de significados, conhecimentos e valores”. Estão 

aí incorporadas as quatro premissas apontadas pela Unesco como eixos estruturais da 

educação na sociedade contemporânea: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver e aprender a ser. 

 Outro fato frequentemente mencionado é a expansão dos investimentos 

espanhóis no Brasil. Nas últimas décadas, as relações comerciais entre o Brasil e a 

Espanha experimentaram o momento mais intenso da sua história. A participação de 

capitais espanhóis no processo de privatização dos setores de telecomunicação e de 

energia do Brasil, assim como sua entrada no mercado bancário, supôs que a Espanha 

alcançasse no ano 2000 a posição de segundo investidor estrangeiro no Brasil, atrás só 

dos Estados Unidos. De acordo com os dados do Escritório Comercial da Embaixada da 
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Espanha no Brasil, os investimentos espanhóis neste país, que tradicionalmente eram 

muito escassos (só 26 milhões de Euros em 1994), disparam a partir de 1998 superando 

os quatro bilhões de Euros e alcançando seu teto no ano 2.000 com mais de quatorze 

bilhões de Euros de investimento bruto. Isto é, em apenas seis anos o investimento 

Espanhol no Brasil se multiplicou. Isso demonstra que, nesse processo de globalização 

ascendente, o fortalecimento de blocos regionais se torna cada vez mais necessário. 

 No caso de Rondônia, por exemplo, na década de 1990, investimentos da 

Espanha na área de educação foram cruciais para a criação do curso de Letras-Espanhol 

na Universidade Federal de Rondônia. A criação do referido curso se deu graças ao 

convênio entre a UNIR e a Universidade de Rovira y Virgili, tendo como executora a 

professora Odete Burgeile, conforme aponta Nascimento (2019): 

Como executora do convênio entre a Universidade Federal de Rondônia e a 
Universidade de Rovira y Virgili-Espanha, de 1995 a 1999, contribuiu para a ida 
de docentes da UNIR para cursar doutorado na universidade espanhola, ao 
mesmo tempo em que possibilitou a vinda de docentes de Rovira y Virgili para 
ministrar disciplinas no Curso de Pós-Graduação em Língua e Literatura 
Espanhola e Hispano Americana e no curso de extensão de língua espanhola 
para a comunidade. Essas atividades deram suporte à criação do Curso de 
Letras-Espanhol e contribuíram para a formação de parte de futuros professores 
desse curso de graduação e da comunidade rondoniense (NASCIMENTO, 2019, 
p. 35). 

 

 Abaixo, foto da professora Dra. Odete Burgeile, representante da UNIR como 

executora do convênio, em encontro com representantes da Universidade de Rovira y 

Virgili-Espanha,convênio que contribuiu com a criação do curso de Espanhol na 

Universidade Federal de Rondônia: 

 
Imagem 3: Encontro entre professores da Unir e  representantes  

da Universidade de Rovira y Virgili-Espanha³ -  
FONTE: Arquivo da UNIR 
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 Assim, pode-se perceber  que a expansão da Língua Espanhola não apenas nos 

países latino-americanos, que tem o Espanhol como primeira língua, mas também em 

países lusófonos, como o Brasil, foi um projeto Espanhol que culminou na disseminação 

da língua e da cultura hispânica e hispano-americana. 

 Outro ponto a se analisar, que envolve questões políticas, econômicas e culturais 

e a disseminação da Língua Espanhola, tem a ver com a criação e consolidação do 

MERCOSUL. Segundo Sedycias (2005, p. 20):  

É útil recordar que o processo de globalização da economia, que caracteriza o 
mundo contemporâneo, está exigindo dos países a adoção de medidas que 
favoreçam sua inserção. De forma positiva, no contexto internacional, na 
América Latina, o Acordo de Constituição de um Mercado Comum do Sul– 
Mercosul, marca um começo que anima a integração dos países, com o objetivo 
de conjugar os esforços e de conquistar um espaço promissor no novo cenário 
econômico internacional. O êxito do MERCOSUL, não obstante, requer um 
esforço progressivo para fazer possível uma maior aproximação e entendimento 
entre os países membros. Neste sentido, o domínio de um idioma comum é de 
fundamental importância. 

 

 O autor demonstra que é impossível negligenciar a importância da Língua 

Espanhola, seja na política, na economia, no comércio ou nas relações culturais, pois, 

em qualquer negociação ou diálogo com os chefes de Estado e dirigentes dos países 

vizinhos todos falarão em Espanhol, com exceção do Brasil  

 Se um idioma comum para o Mercosul é consenso de todos, é inegável também, 

que a Língua Espanhola, pela substancial predominância no continente, é a mais eficaz 

para cumprir o papel de instrumento de integração entre os países membros do 

Mercosul.  

 O bloco econômico Mercado Comum do sul (MERCOSUL), teve origem por meio 

do Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, composto, inicialmente, pelos países 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que facilitou e fomentou a abertura econômica 

com a livre circulação de bens e serviços entre os países membros. Fazem parte do 

bloco como Estados-membros, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. A adesão 

da Bolívia ainda aguarda aprovação do Congresso brasileiro. Já a Venezuela, absorvida 

pelo grupo em 2012, foi suspensa em 2016. (BARRUCHO, 2018). 

 Em decorrência disso, o Espanhol como segunda língua, passou a ter grande 

importância e valorização, seja por interesses econômicos seja para atender a demanda 

que, a partir daí, começou a surgir. Sobre isso, Sedycias, (2005, p. 36), adverte que: 
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[...] A situação atual do Espanhol não é muito diferente da do inglês. A posição 
que a língua Espanhola ocupa no mundo hoje é de tal importância que quem 
decidir ignorá-la não poderá fazê-lo sem correr o risco de perder muitas 
oportunidades de cunho comercial, econômico, cultural, acadêmico ou pessoal. 

 

 O MERCOSUL é hoje o terceiro maior bloco do mundo, depois do NAFTA 

(México e Estados Unidos) e da União Europeia. Seu PIB total é de US$ 2,8 trilhões (R$ 

10,4 trilhões). Cerca de 90% das mercadorias fabricadas nos países-membros podem 

ser comercializadas internamente sem tarifa de importação. Além da extinção de tarifas 

internas, o MERCOSUL cria a união aduaneira, com a padronização das tarifas externas 

para diversos itens. Os países-membros totalizam uma população de 206 milhões de 

habitantes e um PIB de 1,1 trilhão de dólares. A sede do MERCOSUL se alterna entre 

as capitais desses países. (SITE MUNDO VESTIBULAR). 

 Segundo cláusula de 1996 só integram o MERCOSUL nações com instituições 

políticas democráticas. Chile e Bolívia são membros associados, assinando tratado para 

a formação de zona de livre comércio, mas não entram na união aduaneira. 

A língua Espanhola, como um dos idiomas oficiais do MERCOSUL, é falada em 

todos os países do bloco, com exceção, apenas, do Brasil. Sua importância cresce à 

medida que a cultura hispano-americana se encontra em ascensão no cenário global. 

Setores como indústria, turismo, literatura e cultura, necessitam cada vez mais de 

profissionais habilitados em Espanhol para atender uma demanda com forte tendência 

de crescimento no Brasil.   

 Segundo Sedycias (2005, p.45): 

[...] Se quisermos interagir devidamente com esse gigantesco mercado, teremos 
que aprender a língua e cultura dos nossos vizinhos hispano-americanos”. Com 
base nessa realidade, é importante ressaltar que o ensino do Espanhol é 
fundamental tanto para fomentar as oportunidades de cunho comercial e 
econômico, quanto cultural, acadêmico ou pessoal. (SEDYCIAS, 2005). 

 

Se fosse um país, o Mercosul seria a quinta maior economia do mundo, atrás 

apenas de Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Além disso, o bloco também conta 

com Estados associados, como Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname.  

 Apesar disso, o que se observa no atual governo (Bolsonaro), é um 

“desprestígio” ao Mercosul, quando, ao adotar um modelo econômico neoliberal, 
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retrocede e prejudica a integração comercial e social do Brasil com os países que fazem 

parte do bloco.  

 Em entrevista a jornalistas, Guedes afirmou que Argentina e Mercosul "não são 

prioridade" para o próximo governo. O objetivo principal, acrescentou, será 

“comercializar com todo o mundo”, como publicou a imprensa argentina (BARRUCHO, 

2018). 

 Além disso, com a falta de políticas de manutenção do Mercosul,  como  diz 

Motta Veiga  (Cindes), as perdas não são apenas econômicas. Exemplo disso foram as 

medidas implementadas em 2009 para facilitar a livre circulação de pessoas. Além da 

dispensa do passaporte para viagens entre os países-membros, cidadãos podem, desde 

então, viver e trabalhar legalmente em outros países do bloco sem muita burocracia. 

Sem falar nos convênios educacionais, que permitem a alunos brasileiros 

estudarem na Argentina usando a nota do Enem, e acordos previdenciários, que 

contabilizam o tempo de trabalho fora do país de origem do cidadão para fins de 

aposentadoria. “Sem dúvida, precisamos renegociar os termos do Mercosul, tal como fez 

o Trump com o Nafta, mas uma ruptura unilateral é uma estupidez", conclui. (MOTA 

VEIGA, 2018). 

 Diante disso, embora o atual governo não assuma uma ruptura formal com o 

bloco, claramente adota políticas que o enfraquecem e, como consequência, também 

desprestigia o ensino da língua Espanhola no Brasil.  
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2. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NO BRASIL NO 

SÉCULO XX 

 

 

  Segundo Severo (2013), a Política Linguística, como campo científico disciplinar, 

nasceu concomitante à Sociolinguística, ambas tendo como marco um evento 

organizado por William Bright na Universidade da Califórnia, em 1964, onde estiveram 

presentes nomes vinculados tanto à Política Linguística como à Sociolinguística, entre 

os quais Haugen, Labov, Gumperz, Hymes e Ferguson.  

  Em 1968, coroando a consolidação do campo, houve a publicação do trabalho 

Language problems of developing nations, assinado por Fishman, Ferguson e Dasgupta 

(1968) (CALVET, 2007; BIANCO, 2004; MANLEY, 2008). 

  No Brasil, iniciaram-se os estudos com relação a área e sua cientificidade com 

a publicação da primeira obra desenvolvida no Brasil sobre o tema, “Políticas Linguísticas 

para a América Latina”, de Eni Orlandi, seguida da obra "Pela definição da Política 

Linguística no Brasil", de Scliar-Cabral, em 1999, fruto de um debate promovido pela 

Associação Brasileira de Linguística. Por conseguinte, outras pesquisas foram surgindo 

e, começaram a surgir, ainda que muito timidamente, outras pesquisas que foram, passo 

a passo, esculpindo e alicerçando o desenvolvimento científico da área. 

  De acordo com Sturza (2012), o desenvolvimento da área enquanto campo de 

estudos científicos brasileiros, está balizado em três acontecimentos: a pulclicação da 

obra “Políticas Linguísticas na américa Latina”, de Eni Orlandi (1988), a realização de 

encontros como o Encontro Nacional sobre Políticas de Línguas e Ensino (ENPLE), junto 

ao I Encontro Nacional sobre Politicas de Ensino de Línguas Estrangeiras,  ocorrido em 

Florianópólis (1996); e a fundação de instituições, dentre as quais se estaca o IPOL 

(Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Políticas Linguísticas, 1999). 

  Segundo Rajagopalan (2014, p. 74), 

 

[...] a inter-relação entre o ensino de línguas e a política linguística se dá quando 
a experiência de aprendizagem de uma língua fomenta um aprimoramento e 
redefinição do próprio ser do aprendiz e de sua identidade. Esse ensino torna-
se, na verdade, um desdobramento e uma continuação da política linguística. 
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  A dimensão política das práticas e enfoques do campo disciplinar da Política 

Linguística, bem como as instâncias envolvidas no seu planejamento, são diversas. 

Exemplos disso são os poderes executivo e legislativo, as esferas jurídicas, 

administrativas, de negócios, educacionais, midiáticas, as academias literárias, as 

organizações civis, entre outras. Em que pese existirem discursos que se auto afirmam 

como representantes das necessidades sociais, uma abordagem mais crítica tem 

defendido a incorporação de crenças e ideologias como variáveis diretamente envolvidas 

na prática de política linguística; nesta perspectiva Bonacina – Pugh (2012, p. 2016), 

citado por Severo (2013, p. 57): “[...] política e planejamento linguísticos são processos 

ideológicos que contribuem para a manutenção de relações de poder desiguais entre 

grupos linguísticos majoritários e minoritários”. 

  Trata-se de considerar o papel da dimensão ideológica e discursiva da política e 

planejamento linguísticos na construção e manutenção das hierarquias.  O leque de 

metodologias utilizadas e aplicadas em políticas e planejamento linguístico é bastante 

amplo devido às inúmeras possibilidades de intervenção. Isso faz com que se ampliem 

os estudos da área, debruçando-se sobre temas complexos, como situações de políticas 

linguísticas em sociedades pós-coloniais, multilinguismo na internet, relação entre 

línguas e tecnologias, multilinguismo em regiões de fronteira e em situações de migração 

e diáspora, entre tantos outros. (SEVERO, 2013). 

  As escolhas sobre qual ou quais línguas farão parte dos currículos escolares 

passam necessariamente por concepções ideológicas que variam de acordo com cada 

governo que ascende ao poder. Fazem parte das políticas direcionadas à educação, 

dentre outras, as seguintes: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb);  Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil e Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Educacional (FNDE);  Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e 

cotas em Universidades Públicas para estudantes afrodescendentes; Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e cotas em Universidades Públicas para 

estudantes afrodescendentes. 
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 Neste mesmo sentido se situam as reflexões de RAJAGOPALAN (2008, 2009) 

e de Leffa (2005, 2006), que tratam de olhar o ensino de línguas, a partir da própria 

Linguística Aplicada, para mais além de seus aspectosmetodológicos: 

 

Talvez tenha chegado a hora de não só traçar novos rumos para LA [...], mas livrar 

o ensino de línguas, de uma vez por todas, das garras das teorias linguísticas 

hegemônicas que insistem na tese de autonomismo, segundo o qual o fenômeno 

linguístico deve ser abordado sem se preocupar com seus eventuais 

desdobramentos políticos e ideológicos, nem tampouco levar em 

consideração as implicações práticas deles decorrentes. (RAJAGOPALAN, 2009, 

p. 18-19, grifo nosso). 

 

Leffa resume de forma simples e objetiva a questão na prática propriamente 

dita: 

[...] Vemos o ensino de LE como um problema políticoquando nos preocupamos, 

por exemplo, com a escolha de uma língua estrangeira que um aluno de uma 

determinada comunidade deve estudar, com o impacto de hegemonia de certas 

línguas sobre outras, com a possibilidade de colonização da mente do professor 

ou do aluno ao estudar uma língua estrangeira, com a necessidade de definir 

linhas de atuação junto aos nossos representantes no poder legislativo. (LEFFA, 

2005, p. 204). 

 

  As diretrizes que norteiam o ensino de línguas no Brasil, por serem programas 

relacionados à direitos garantidos aos cidadãos, deveriam ser amplamente discutidos 

entre todos os atores envolvidos, porém, na prática, não ocorre assim. O ensino de língua 

estrangeira, segundo Leffa (2005), tem sido abordado nas últimas décadas a partir de 

duas perspectivas: uma que é preferencialmente metodológica, cujas discussões 

gravitam em torno do universo da sala de aula e onde se incluem questões que se 

estendem desde a formação e atuação do professor até temas relativos à construção da 

identidade do usuário da língua; e outra, preferencialmente política, que se ocupa de 

temáticas relativas à escolha da língua estrangeira, ao impacto da hegemonia de uma 

língua sobre outra, às relações de força estabelecidas entre línguas dentro de um mesmo 

território, etc. Estas temáticas são predominantemente abordadas pela linguística 

aplicada e pela política linguística. 

  De acordo com Shohamy (2006), inserido nas políticas linguísticas está o 

planejamento linguístico e se refere à determinação de qual língua uma dada 

comunidade vai utilizar, como uma forma de controle, e não permite que sejam feitas 
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escolhas individuais. Esse planejamento é necessário e importante, porém, na maioria 

das vezes se submete às ideologias político-partidárias, que às direcionam por 

interesses quase sempre puramente econômicos e políticos em detrimento do bem 

social. 

  Há um consenso crescente de que “há muito mais política em matéria de ensino 

de línguas do que se pensava até recentemente” (RAJAGOPALAN, 2014, p.73). 

  De acordo com Rajagopalan (2013, p.21):  

 

Política linguística é  a arte de conduzir as reflexões em torno de línguas 
específicas, com o intuito de conduzir ações concretas de interesse público 
relativo à(s) língua(s) que importam para o povo de uma nação, de um estado 
ou ainda, instâncias transnacionais maiores. 

 

  Política linguística é um termo muito amplo e complexo, que, enquanto campo 

de saber, possui muitas particularidades e vem sendo nos últimos tempos objeto de 

estudo e pesquisa. Para que se possa entender seu significado, nos valemos de alguns 

conceitos que embasam este estudo.  

  Rajagopalan esclarece:  

 

À política linguística concerne uma série de atividades relativas à política, ao 
planejamento, à planificação, à proteção, à manutenção, ao cultivo e, como não 
podia deixar de ser, de outra forma, ao ensino da (s) língua (s) que fazem parte 
do patrimônio linguístico de um país, de um estado, enfim, de um povo. Ela 
envolve a tomada de decisões e a implementação de ações concretas que têm 
consequências duradouras e, com frequência, balizam e determinam o rumo a 
ser tomado nos próximos anos ou décadas – ou até mesmo para períodos ainda 

maiores. (RAJAGOPALAN, 2014, p. 73). 

 

  Mesmo que negligenciada por muitos educadores, as questões relacionadas à 

política linguística, estão cada vez mais evidentes, principalmente no que se refere a 

escolha da língua estrangeira a ser ensinada nas escolas, pois a política linguística 

engloba todo um processo de ensino-aprendizagem, manutenção, regulamentação e 

implementação do ensino de línguas num país.  

  Por outro lado, Gramsci (citado por Bohn, 2000. P. 131) aduz que:   

 

[...] todos os membros do grupo devem ser deliberadores, são “intelectuais” 
dentro de suas funções específicas e devem contribuir na deliberação para a 
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formação da vontade coletiva. A discussão de uma política de ensino deve, 
portanto incluir os membros de todos os estratos sociais da comunidade - 
autoridades políticas constituídas, administradores da educação, representantes 
de conselhos comunitários, pesquisadores, professores universitários, 
pesquisadores, linguistas aplicados, professores do ensino fundamental e médio 
e alunos. 

 

  Por sua vez, Tollefson (1991) propõe sua definição de políticas linguísticas, 

partindo do princípio de que elas estão diretamente relacionadas ao planejamento 

linguístico. Para ele, o planejamento refere-se a todos os esforços conscientes que 

afetam a estrutura ou a função das variedades linguísticas.  

 

2.1. As relações entre língua, identidade e políticas públicas 

 

  No mundo todo, as políticas públicas para a educação vêm provocando um 

debate sobre o lugar social e institucional do trabalho intelectual, sobre o qual Stuart Hall 

expõe seus apontamentos. Na apresentação do livro “A Diáspora”, de Stuart Hall (2003, 

pg. 7), um interessante conceito sobre a importância das resistências e pressões através 

de “políticas culturais”, 

 

[...] pode-se fazer pressões através de politicas culturais, em uma “guerra de 
posições”, mas a absorção dessas pressões pelas relações hegemônicas de 
poder faz com que a pressão resulte não em transformação, mas em 
deslocamento; da nova posição fazem-se novas pressões [...]. 

 

  A partir das ideias do autor, pode-se depreender que as conquistas de uma 

sociedade, estando ela insatisfeita com as políticas impostas pelos governos, dependem 

de pressões através de políticas culturais a partir de “guerra de posições” que, se não 

alcançam transformações, provocam deslocamentos¹. Assim, há necessidade de 

organização e articulação social para debater e questionar normas e orientações 

políticas que não atendam ao bem comum.  

Rajagopalan (2013c) assinala que:  

 

[...] não pode haver mais nenhuma dúvida quanto à natureza inextricavelmente 
política de ensino de línguas, quer materna, quer estrangeiras. Em última 
análise, o ensino de línguas faz parte integral da construção de uma nação. As 
formas como a língua estrangeira é encarada e ensinada como parte do currículo 
escolar determinam como as crianças vão abordar sua própria identidade como 

futuros cidadãos adultos [...]. 
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  Como se vê nas palavras do autor, a identidade de um povo é influenciada pela  

maneira como a língua estrangeira é abordada e  ensinada nas escolas. Nesse sentido, 

as políticas de línguas estrangeiras de um país, refletem na maneira como a sociedade 

irá desenvolver sua cidadania. Isso porque a língua é uma das manifestações culturais 

que fundamentam a identidade de um povo, seja de um país, de uma região ou de um 

continente.  Além disso, é um dos elementos essenciais na construção da subjetividade, 

possibilitando o elo das novas gerações com a herança cultural de seus antepassados. 

 A identidade cultural entre diferentes nações se submete a parâmetros 

históricos, particulares de cada povo. No entanto, essas distinções não são entraves 

para a identificação das semelhanças, visto que a América Latina tem sido palco de uma 

acentuada mestiçagem cultural. Afinal, o referido continente superou todos os outros no 

quesito dos encontros étnicos. “Aqui já viviam os índios que receberam etnias africanas 

e europeias vindas com sua cultura e promoveram com os ancestrais uma simbiose de 

arte, crenças e mitos”. (CARDOSO, 2008). 

  Para Scarpelli (2004, p.177) “[...] a coexistência errante e paradoxal entre 

culturas, línguas e tradições distintas e muitas vezes irredutíveis entre si[promovendo] o 

encontro de águas sempre a convergir para uma terceira margem ou a figurar numa 

cartografia de meandros”. 

  A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa 

diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que 

caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de 

intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é para o gênero 

humano tão necessária como a diversidade biológica o é para a natureza. Nesse sentido, 

constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em 

beneficio das gerações presentes e futuras. (UNESCO, 2001). 

  Em 2001, a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), adotou a “Declaração Universal sobre a 

Diversidade Cultural”, aprovada na 31ª Conferência Geral, à qual o Brasil tomou parte 

através do Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007, reafirmando seu compromisso 

com a plena realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 
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proclamadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outros instrumentos 

universalmente reconhecidos, como os dois Pactos Internacionais de 1966, relativos, 

respectivamente, aos direitos civis e políticos e aos direitos econômicos, sociais e 

culturais. 

  Recordando que o Preâmbulo da Constituição da UNESCO afirma,  

 

[...] que a ampla difusão da cultura e da educação da humanidade para a justiça, 
a liberdade e a paz são indispensáveis para a dignidade do homem e constituem 
um dever sagrado que todas as nações devem cumprir com um espírito de 
responsabilidade e de ajuda mútua [...]. 

 

  Um dos objetivos da UNESCO, naquele momento, foi o de recomendar “os 

acordos internacionais que se façam necessários para facilitar a livre circulação das 

ideias por meio da palavra e da imagem”, em referência às diversidades culturais e ao 

exercício dos direitos culturais que figuram nos instrumentos internacionais promulgados 

pela própria UNESCO, confirmando que,  

 

[...] a diversidade linguística constitui elemento fundamental da diversidade 
cultural, e reafirmando o papel fundamental que a educação desempenha na 
proteção e promoção das expressões culturais [...] 

[...] que a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos 
espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade 
ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de 
vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as 
crenças. 

 

  Observa-se a consciência e responsabilidade do legislador ao enfatizar a 

importância da diversidade linguística e do papel da educação como elemento 

fundamental da diversidade cultural.  

   O documento reafirma, também, “o respeito à diversidade das culturas, à 

tolerância, ao diálogo e à cooperação”, como as melhores garantias de paz e de 

segurança internacionais. 

  Sobre isso Furtado (2001, p. 33-4),  

 

O desafio que se coloca no umbral do século XXI é nada menos do que mudar 
o curso da civilização, deslocar o seu eixo da lógica dos meios a serviço da 
acumulação num curto horizonte de tempo para uma lógica dos fins em função 
do bem-estar social, do exercício da liberdade e da cooperação entre os povos... 
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estabelecer novas prioridades para a ação política em função de uma nova 
concepção do desenvolvimento, posto ao alcance de todos os povos e capaz de 
preservar o equilíbrio ecológico.  

 

  De fato, em consonância com o autor, são esses os valores que mais carecem 

nessa sociedade capitalista cada vez mais doente, onde se inverteram os valores e as 

disputas passaram a ser travadas por coisas supérfluas numa guerra sem propósito e 

sem fim. 

  No que se refere às questões de língua, poder e assujeitamento, historicamente, 

a mudança acontece a partir da resistência, do inquietação e de ações de protesto. O 

respeito à  diversidade, a democratização das instituições e  a valorização do bem estar 

comum, serão sempre a melhor alternativa para a justiça social. Para isso, a sociedade 

deve agir e intervir nas práticas governamentais que não satisfazem a esse bem maior. 

Sobre isso,  Alcadipani (2008, p. 111), traz a seguinte colocação: 

 

[...] se as artes de governar procuram assujeitar os indivíduos por meio de 
mecanismos de poder que buscam para si uma verdade no interior da realidade 
de uma prática social, a atitude crítica é o movimento pelo qual o sujeito se dá o 
direito de interrogar a verdade sobre os efeitos do poder do governo e interrogar 
o poder sobre seus discursos de verdade. 

 

  O autor aponta para a necessidade de uma postura crítica, de questionamento 

e ação, através de movimentos que interroguem a verdade. É nesse sentido que o 

trabalho científico, muito mais do que produzir conteúdo, tem também um papel social. 

O de lidar com fatos reais, buscando sempre uma resposta e ao final, uma ação que 

transforme atitudes autoritárias e hegemônicas em práticas democráticas, altruístas e 

humanitárias.  

  Para avançar no entendimento dos mecanismos que se movem por detrás das 

relações entre língua, poder e assujeitamento, é necessária a compreensão do que Bohn 

(2000) coloca como “nenhuma proposta de ensino de línguas é uma política 

culturalmente neutra”. Há sempre interesses políticos e/ou ideológicos trabalhando em 

favor de indivíduos ou classes hegemônicas, perpetuando sistemas de dominação e 

poder.  

  De acordo Tollefson (1991, p.170), citado por Cunha (2008, p. 147), 
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[...] mesmo quando a política linguística protege direitos linguísticos das 
minorias, ela pode ser uma forma de controle encoberto do Estado, pois os 
direitos linguísticos são subordinados à estrutura de poder e dominação 
estabelecida.  

 

  O autor faz uma reflexão sobre as relações de poder que se estabelecem em 

várias instâncias políticas. Alerta para a necessidade do pensamento crítico, atento as 

formas veladas e ideológicas de controle do Estado. Sobre isso, Bohn (2000, p.123), 

fomenta que, 

[...] Os três poderes – econômico, político e ideológico, mantêm uma estreita 
relação e são utilizados por grupos de pessoas para perpetuarem os seus 
privilégios, interesses e vantagens, exigindo e garantindo a desigualdade nas 
posses de bens pelo poder econômico, perpetuando assim a diferença entre 
sábios e ignorantes pelo poder ideológico, e mantendo a separação entre os 
poderosos e os subjugados pelo poder político.  

 

  Consoante às ideias do autor, embora a globalização seja um fenômeno natural 

e irreversível, em que pese ser encarado como benéfico por alguns grupos,  por outro 

lado, é excludente e  hegemônica. Beneficia e perpetua privilégios em detrimento de 

todas as mazelas que só aumentam em comunidades, países e/ou continentes, onde os 

povos são subjugados pelo obstinado poder político, econômico e ideológico. 

  Ainda Bohn (2000, p.123) 

 

São as alianças entre os poderes, o político, econômico e ideológico que tornam 
seu exercício especialmente avassalador. A conjugação e a convergência de 
interesses sócio-culturais-econômicos de grupos nacionais e internacionais, em 
certos momentos históricos, torna esta aliança possível. 

 

 Aqui o autor chama a atenção para “a conjugação e a convergência de interesses 

sócio-culturais-econômicos de grupos nacionais e internacionais”. Bem, se a 

globalização é um fenômeno natural e inevitável, é irremissível também, que outras 

regiões, grupos ou países se articulem para fazer frente a esses grandes blocos que se 

formam.  

  O Mercosul, em 2001,veio como uma dessas propostas. Entretanto, para sua 

manutenção e fortalecimento, são necessárias políticas que fomentem a comunicação e 

a integração entre os países do bloco. E qual é o instrumento mais eficaz e 

imprescindível para esse avanço? A língua, uma língua em comum, capaz de promover 
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as inter-relações e solidificar os laços historicamente construídos entre esses países. 

Nesse contexto, como  todos os países do subcontinente falam Espanhol, com exceção 

do Brasil, é irrefutável a importância da permanência desse idioma nos currículos 

escolares brasileiros.  

  Como apontam Celada e Rodrigues (2005, p.02) 

El reordenamiento geográfico y político que implica la formación de mercados 
comunes – en nuestro caso el del Tratado del Mercosur, que continúa lentamente 
en curso – ha tenido un fuerte impacto sobre la identidad y funcionamiento de 
los Estados nacionales [...] tal proceso de globalización también tiene un impacto 
sobre las cuestiones relacionadas con las lenguas. (CELADA & RODRIGUES, 
2005, p.2). 

 

  Porém, apesar de todas as evidências apontarem para a necessidade de 

manutenção e expansão do ensino de Língua Espanhola nas escolas brasileiras, a Lei 

11.161/05, foi revogada. É o poder do estado abrindo mão de suas responsabilidades 

com os seus cidadãos. É o uso desse poder em privilégio de grupos econômicos e 

interesses que não parecem voltados para o bem comum.  

A partir dos trabalhos de Foucault (1995), sobre as relações entre poder, saber 

e política, observa-se a dominação inscrita em algumas práticas de intervenção na 

relação entre as línguas, às línguas e os sujeitos e as línguas e uma dada geopolítica. O 

filósofo destaca, de forma geral, três eixos interligados: verdade/saber, poder e sujeito. 

Acredita-se que suas reflexões detalhadas e minuciosas sobre o funcionamento do poder 

tanto em relação aos discursos/saberes, como em relação ao funcionamento das 

sociedades modernas, podem ser tomadas como chave de leitura e reflexão da dinâmica 

do poder no contexto teórico e aplicadas na política e no planejamento linguísticos. Sem 

a pretensão de aprofundamento, aqui, nas teorias do autor, utiliza-se de um recorte da 

sua obra para fazer uma breve análise crítica das relações de poder que envolvem a 

língua. 

A seguir serão apresentadas, de forma sintética, algumas características do 

funcionamento do poder segundo Foucault (1995). Segundo o autor, “todo discurso é 

político, na medida em que produz efeitos variados sobre a realidade, os sujeitos, as 

relações, os comportamentos, as línguas, entre outros”. Não se trata, com a discussão 

a seguir, apenas de explicitar a natureza política e o funcionamento do poder nas práticas 

e teorias que constituem a política e o planejamento linguísticos, mas se trata de pensar 
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a maneira pela qual a abordagem Foucault Iana do poder pode, inclusive, ser útil e 

produtiva para as reflexões e intervenções da área de Política Linguística. (SEVERO, 

2013, p.458). 

 Ao tratar do assunto, Foucault (1999a), em seu curso intitulado “Soberania e 

Disciplina”, e na obra “História da Sexualidade: a vontade de saber” (1999b), o autor 

sistematiza as características do poder nas sociedades modernas. De forma geral, o 

filósofo defende que é impossível viver fora das malhas do poder, mesmo porque o poder 

não é um objeto que se detenha, não se concentra nas mãos de uns em detrimento de 

outros, não opera apenas vertical e hierarquicamente e não se vincula apenas às 

instituições. “As relações de poder são múltiplas, difusas, fluidas, dinâmicas e 

vinculadas, diretamente, à produção, circulação e recepção dos discursos”. (SEVERO, 

2013, p.459). 

As características da dinâmica política do poder aplicadas aos estudos e práticas 

em política e planejamento linguísticos, apontam que o poder não se restringe ao poder 

soberano central (jurídico ou do Estado), mas opera nas extremidades, nas ramificações, 

em instituições e práticas locais e regionais. Por esse viés, a análise do poder na relação 

entre as línguas, as línguas e os sujeitos, e as línguas e o Estado pode ser feita a partir 

de diversas esferas e níveis de poder. É o que se nota com algumas propostas de estudo 

de políticas linguísticas focalizando práticas interacionais, instituições locais (famílias, 

comunidades religiosas), grupos sociais, entre outros: “Enquanto a literatura de 

planejamento linguístico tem focado principalmente o nível macro, é importante 

compreender que política e planejamento linguísticos também operam no nível micro.” 

sete (KAPLAN; BALDAUF, 1997, p.1). 

 Segundo  Severo (2013, p. 461),  

 
 
[...] Assim, na ótica de uma política linguística de inspiração foucaultiana, não se 
trata de focar apenas a concepção de que “[...] o planejamento linguístico é uma 
tentativa de alguém de modificar o comportamento linguístico de alguma 
comunidade por algum motivo.”(KAPLAN; BALDAUF, 1997, p.3), mas de 
averiguar, em uma rede de poder mais ampla, de que maneira os discursos 
oficiais, ou os “detentores” do poder e das decisões oficiais (os “dominadores”) 
são afetados por uma mesma dinâmica de poder que constitui também os 
“dominados”. 
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 Aqui, o autor, baseado na teoria de Foucault (1999a, p.103), chama atenção para 

a complexidade das redes de poder. Não haveria, segundo ele, uma origem do poder, 

ou pelo menos, não seria essa origem o objeto de estudo, mas os seus  caminhos, pois  

“O poder funciona e se exerce em rede” (FOUCAULT, 1999a, p.103). Isso implica em 

dizer que até mesmo os “detentores” do poder são atravessados por ideologias, em uma 

dinâmica de poder que também os constitui. 

 Nesse sentido, não há uma metodologia de trabalho que permita rastrear e 

considerar os vários elos e nós desta rede que circula entre o macro, o meso e o micro, 

produzindo uma série de efeitos.  

 E mais Severo (2013, p. 463)  

 
 
[...] na globalização, os bens culturais (entre eles, a língua) assumem, pela sua 
possibilidade de circulação ampla, um valor econômico agregado, o que acaba 
sobrepondo os interesses comerciais aos interesses públicos: “Relativismo 
linguístico e cultural é uma mercadoria popular na comunidade empresarial. 
Pesquisar variabilidade linguística e cultural e vender os resultados de tal 
pesquisa é um negócio em florescimento.”12 (DOR, 2004, p.102).  
 
 

 Nessa perspectiva, o multilinguismo passa a assumir um valor econômico que, 

paradoxalmente, esvazia a sua força de efetivamente promover a existência dialógica da 

pluralidade no espaço público, pois passa a funcionar em prol dos interesses de grupos 

privilegiados. 

 Segundo Hill (2010)  
 
 
[...] ironicamente, o compromisso oficial com o multilinguismo e, associado a isto, 
o desenvolvimento de um discurso doméstico sobre o planejamento linguístico 
multilíngue coincidiu com o crescimento de facto do status do inglês. (HILL, 2010, 
p.43). 
 
 

 Gramsci (Apud COUTINHO, 1989) aponta que a mudança somente é possível se 

houver a agregação das forças: os intelectuais tanto orgânicos (próprios do grupo social 

específico - os professores de línguas) quanto tradicionais (os pesquisadores da 

linguagem) trabalhando na mesma direção. Somente o somatório das forças pode 

construir a vontade coletiva necessária para a ação política.  

 No caso do ensino de línguas e literaturas estrangeiras é preciso que os 

pesquisadores e professores de universidades (detentores do poder ideológico), 
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associações de classe - através de seus dirigentes e grupos de associados, 

coordenadores de ensino a nível estadual, municipal e de escolas públicas e privadas e 

finalmente todos os professores (de onde surgem os intelectuais orgânicos) estejam 

engajados na busca dos mesmos objetivos. Cientistas políticos e  teóricos da área 

apontam esta união como sendo o requisito mais importante para que  movimentos 

sociais sejam bem sucedidos. Os linguistas aplicados, pesquisadores e lideranças das 

associações (intelectuais tradicionais), não podem, portanto, prescindir da participação 

efetiva dos professores (intelectuais orgânicos) na construção de uma política de línguas. 

“Seria um exército sem soldados, uma guerra de capitães; um partido sem membros, 

sem militantes e votantes”. (BHON, 2000, p.128/129). 

  Trata-se de uma reflexão de caráter amplo, que inclui alguns indicadores cuja 

finalidade é nortear o ensino de língua estrangeira, nesse caso o Espanhol, no ensino 

médio, dar-lhe um sentido que supere o seu caráter puramente veicular, dar-lhe um peso 

no processo educativo global desses estudantes, expondo-os à alteridade, à diversidade, 

à heterogeneidade, caminho fértil para a construção da sua identidade. 

Língua e cultura são inseparáveis, existe uma necessidade de aproximar o aluno 

aos contextos socioculturais aos quais está inserido o idioma que será aprendido, 

investigando os costumes, crenças, tradições e manifestações artísticas e culturais dos 

povos Sul-Americanos. 

 Além disso, considerando que é na diversidade e na interação com o outro que 

se constroem as identidades, esse “outro” não precisa necessariamente ser um sujeito 

biológico, mas pode ser um livro, um filme ou mesmo uma música (Coracini, 2005), essa 

interação “ativa” ou “efetiva” pode ser desenvolvida com um texto. Lembra-se que o 

sentido de um texto nunca está dado, mas é preciso o construir a partir das experiências 

pessoais, do conhecimento prévio e das interrelações que o leitor estabelece com ele. 

De certa forma, esse é um indicativo do lugar social ocupado pelo sujeito, que pode 

transformar essas interações ou ser transformado por elas. 

 Segundo a UNESCO, cultura é “um conjunto de características distintas 

espirituais, materiais, intelectuais e afetivas que caracterizam uma sociedade ou um 

grupo social. Abarca, além das artes e das letras, os modos de vida, os sistemas de 

valores, as tradições e as crenças” (UNESCO apud BRANT, 2009, p.13).  
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 O Brasil empreende uma identificação clara e coerente com a América do Sul no 

âmbito institucional de sua integração. Para Lula da Silva (2005), em seu discurso na 

abertura da Primeira Reunião de Chefes de Estado da Comunidade Sul-Americana de 

Nações, em 30/09/2004: 

 
 
A verdadeira integração se faz por meio das pessoas, e vai além dos esforços 
de abertura de nossos mercados. Implica na criação de uma identidade cultural 
e na valorização de nossa herança comum. O Brasil tomou uma medida pioneira 
nessa direção, ao aprovar a lei que torna obrigatório o ensino do Espanhol em 
nossas escolas. As gerações futuras de brasileiros terão o Espanhol como 
segunda língua, assim como terão a América do Sul como nossa segunda pátria. 
 
 

  A cultura regional é fonte rica de diferenciais criativos e agrega valor ao que é 

produzido em determinada região. A ação estatal, nesse sentido, deve considerar as 

identidades como  essenciais para justificar sua ação  e angariar apoio dos cidadãos... 

Fomentar um "espírito" de região, e incentivar “o regional” como possibilidade a ser 

considerada na formação de suas preferências, aprofunda e estimula a integração 

econômica e cultural entre as sociedades, uma vez que é a partir de suas identidades 

que os atores internacionais definem os objetivos a serem perseguidos na política 

exterior. 

  Segundo Hall, (2000) os processos identitários estão em permanente 

construção, nesse sentido as identidades não são imutáveis e unificadas, mas sim, 

dinâmicas e construídas, variáveis, portanto, no transcorrer do curso histórico.  Para o 

autor os elementos da identidade coletiva são: base histórico-cultural comum, conteúdo 

que confere significação às "comunidades imaginadas" representadas por atributos, 

símbolos e valores comuns incorporados historicamente, processos sociais presentes e 

hábitos e práticas sociais presentes reproduzem as identidades (Hopf, 2002).·. 

 Diante disso, a política adotada atualmente no Brasil, de desvalorização da 

língua Espanhola, representa um retrocesso aos avanços conquistados nas últimas 

décadas. Salienta-se que a defesa aqui é a do plurilinguísmo, da democracia, dos direitos 

de opção do aluno na escolha de uma segunda língua.  A que melhor o represente, a 

que condiga com sua realidade, e não apenas ter a obrigação de aprender Inglês por 

que faz parte do currículo obrigatório. A pluralidade será sempre a opção democrática 

mais benéfica para a sociedade. Ressalta-se que  não se trata de extinguir o Inglês, pelo 
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contrário, trata-se de diversificar a oferta de línguas,  levando em conta tudo que já foi 

dito em relação a questão geopolítica do Brasil e no continente Sul-Americano.  

 Ao analisar a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), à p. 481, no 

tópico “Competências Específicas de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino 

Médio”  

 
[...] 4. Compreender as línguas como fenômeno (geo) político, histórico, social, 
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e 
vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, 
bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de 
preconceitos de qualquer natureza. 
 
 

 Neste tópico, têm-se a impressão de que há uma contradição entre o texto e a 

realidade, pois os termos (geo)político, histórico, social, variável, heterogêneo, e, 

principalmente, formas de expressão identitária são idealizações que parecem não fazer 

parte dos princípios que nortearam a política de línguas do atual governo. 

 
 
2.2. O percurso da Língua Espanhola no Brasil 
 
 
  A presença da Língua Espanhola na educação brasileira não se iniciou apenas 

com a obrigatoriedade da Lei 11.161 de 5/08/2005, como nos informa Daher, 2006 (Apud 

RODRIGUES, 2011, p. 15). A primeira referência a esta língua na rede oficial de ensino, 

foi em 1.919, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, quando o professor Antenor 

Nascentes, foi aprovado em concurso para ocupar a cátedra de Língua Espanhola 

daquela instituição.  

  Porém, para chegar à obrigatoriedade por meio de lei, o ensino de Espanhol 

passou por diversos momentos ao ensejo de transformações ocorridas na educação 

brasileira, na alternância de governos e suas ideologias partidárias. (DAHER, 2006 Apud 

RODRIGUES, 2011, p.15). 

 Em 1930, o governo Vargas, objetivando reformar o sistema educacional, criou 

o Ministério da Educação e Saúde Pública e o Conselho Nacional de Educação, dando 

origem a Reforma Francisco Campos, estabelecendo, pela primeira vez, um método 

oficial de ensino de Línguas Estrangeiras. 
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  A Reforma Francisco Campos determinou diretrizes para o ensino superior, 

secundário e comercial. Limitando-nos às questões decorrentes das determinações para 

o ensino secundário de então, torna-se necessário compreender que, no que se refere 

ao ensino de línguas, as diretrizes adotadas para as disciplinas chamadas “línguas vivas 

estrangeiras”, a saber, Francês, Inglês e Alemão, passaram a gozar de uma carga 

horária maior, em comparação ao Latim, língua que, ao lado do Grego, constituía o total 

absoluto de línguas presentes no currículo escolar anterior a 1931. Entretanto, como se 

pode verificar em Oliveira e Escobar (2009), a maior inovação da Reforma foi a adoção 

do Método Direto (MD) no ensino de línguas estrangeiras. Atente-se, pois, para o excerto 

abaixo, extraído do Decreto 20.833, de 21 de dezembro de 1931: 

 
Art. 1º - O ensino das línguas vivas estrangeiras (francês, inglês e alemão), no 
Colégio Pedro II e estabelecimentos de ensino secundário a que este serve de 
padrão, terão caráter eminentemente prático e será ministrado na própria língua 
que se deseja ensinar, adotando-se o método direto desde a primeira aula. 
Assim compreendido, tem por fim dotar os jovens brasileiros de três instrumentos 
práticos e eficientes, destinados não somente a estender o campo da sua cultura 
literária e de seus conhecimentos científicos, como também a colocá-los em 
situação de usar para fins utilitários, da expressão falada e escrita dessas 
línguas.  
 
 

 Esse método, em linhas gerais, consiste em desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem na própria língua-alvo, ensinando a gramática de forma indutiva e 

evitando o uso da língua materna, de modo que o mecanismo da tradução só é viável 

quando as ferramentas disponíveis na língua estrangeira não são capazes de mostrar o 

significado das palavras (CHAGAS, 1979). Nessa perspectiva, o ensino deveria seguir a 

sequência compreender, falar, ler e escrever. Por meio da proposição de tal metodologia, 

que preconizava a oralidade em detrimento da escrita, grande avanço se percebe no 

ensino de línguas em contexto nacional, o qual, outrora, via na língua escrita seu único 

motivo, meio e fim, em obediência aos clássicos modelos de ensino-aprendizagem de 

idiomas. 

 Outras leis surgiram com o intuito de incluir o Espanhol como disciplina 

obrigatória nos currículos de ensino, como a Lei Orgânica do Ensino Secundário, que, 

segundo Rodrigues (2011, p. 16) 

 
[...] conjunto de medidas que pretendiam reestruturar a educação nacional, que 
determinava o ensino de Espanhol durante o 1º ano dos cursos Clássico ou 
Científico e possuía uma carga horária inferior às demais línguas estrangeiras 
ensinadas[...]. 
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 Apesar disso, não havia, naquela época, cursos de formação de professores em 

Espanhol. Foi apenas em 1941, com a criação do curso de Letras Neolatinas na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o Espanhol passou a ser estudado em um 

curso de formação de professores, ganhando espaço, juntamente com o estudo de 

francês e de italiano (PARAQUETT, 2009. 

 Em 1942, o ministro Gustavo Capanema instituiu a Lei orgânica do ensino 

secundário, mediante Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril. Com essa reforma, o ensino 

secundário ficou dividido 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 séries, e no artigo 

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

 Destaca-se do Decreto, o texto abaixo, in verbis: 

 
 
[...[ Claro está que o francês e o inglês não poderiam deixar de ser conservados 
no número das línguas vivas estrangeiras do nosso ensino secundário, dada a 
importância desses dois idiomas na cultura universal e pelos vínculos de toda 
sorte que a eles nos prendem.  A reforma introduz o Espanhol no grupo das 
línguas vivas estrangeiras de nossos estudos secundários. Além de ser uma 
língua de antiga e vigorosa cultura e de grande riqueza bibliográfica para todas 
as modalidades de estudos modernos, é o Espanhol a língua nacional do maior 
número dos países americanos. Adotá-lo no nosso ensino secundário, estudá-
lo, não pela rama e auto didaticamente, mas de modo metódico e seguro, é um 
passo a mais que damos para a nossa maior e mais íntima vinculação espiritual 
com as nações irmãs do continente. Dará, deste modo, a escola secundária 
brasileira a todos os alunos o ensino de três línguas vivas estrangeiras. (Decreto-
lei nº 4.244).   
 
 

Note-se que, embora se observe uma  preferência pelos idiomas Francês e 

Inglês, segundo o legislador, “pela importância desses idiomas na cultura universal”, há 

um ganho em termos de diversificação do ensino de línguas estrangeiras nos currículos 

escolares. Porém, o que chama atenção, é que, já naquela época, em 1942, havia uma 

certa consciência da importância do ensino de  Espanhol  no Brasil por ser este “de 

grande riqueza bibliográfica para todas as modalidades de estudos modernos”, e a 

“língua nacional do maior número dos países americanos”. Contudo, esse entendimento 

em relação à importância do ensino da Língua Espanhola no Brasil não é linear, oscila 
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muito, sendo que seu desprestígio foi o que predominou, historicamente, nas legislações 

educacionais.   

 Assim, em 03 de fevereiro de 1943, saiu o programa de Espanhol para os cursos 

clássico e científico, através da Portaria 127, do Ministro de Estado da Educação e 

Saúde. Por esta norma legal, seriam ensinadas a Língua Espanhola e as literaturas 

Espanhola e hispano-americanas. 

O então ministro Capanema justifica as mudanças assim: 

 
[...] Além de ser uma língua antiga e de grande riqueza bibliográfica para todas 
as modalidades de estudos modernos, é o Espanhol a língua nacional do maior 
número dos países americanos. Adotá-lo no nosso ensino secundário, estudá-
lo, não pela rama e outo-didaticamente, mas de modo metódico e seguro, é um 
passo a mais que damos para nossa maior e mais íntima vinculação espiritual 
com as nações irmãs do continente (BRASIL, 1942, p. 04).  

 

 Aqui, destaca-se o discurso humanitário e sensível do Ministro ao aludir valores 

de vinculação espiritual e íntima do Brasil  com os demais países da América do Sul.   

 Na década de sessenta, com o advento da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), Lei 4.024, de 20 de dezembro 1961, não se encontra nenhuma 

referência ao ensino de línguas estrangeiras, no entanto, a lei criava os Conselhos 

Estaduais de Educação (CEEs), que teriam poder para incluir disciplinas obrigatórias e 

determinar quais seriam optativas, tendo como referência as particularidades de cada 

região. Com isso, o Espanhol, entre o Francês e o Inglês, foi o que teve menor poder de 

adesão no currículo desse período, o que colaborou para que o ensino de Língua 

Espanhola praticamente desaparecesse dos currículos das escolas brasileiras e voltasse 

a ser discutido apenas com a aprovação da Lei nº 11.161 de 2005.  

 A inclusão da oferta do ensino de Espanhol na Educação Básica, de modo 

facultativo no Ensino Fundamental e, de modo obrigatório, no Ensino Médio foi resultado 

de longos anos de debate e tramitação no Congresso Nacional, sendo definitivamente 

promulgada em 12 de junho de 2005, para ser implementada nas escolas brasileiras até 

2010. 

 
 
2.3. AS REFORMAS LEGISLATIVAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
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2.3.1. A Lei Rocha Vaz 
 
 

 Assim, com as mudanças ocorridas na chamada República Velha, a partir da 

década de 20, surge a reforma conhecida como Lei Rocha Vaz.  Esta ocorre mediante o 

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

O Espanhol e o Italiano aparecem como matérias facultativas. A cadeira de Espanhol 

poderia ser extinta e o professor transferido para uma segunda cadeira de Português, o 

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

cadeira. Dessa forma, o ensino de Espanhol não durou muito tempo nesta primeira fase.   

 Francisco Campos assume o ministério e promove uma reforma estrutural do 

ensino brasileiro. O ensino secundário foi modificado a partir do Decreto 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. Mais 

uma vez, o ensino da Língua Espanhola é relegado, continuando somente o ensino da 

sua literatura. Desta forma há uma mudança na concepção política em relação à 

integração com os demais países sul-americanos, uma vez que na formação do alunado 

o conhecimento da cultura desses países não se dá através do aprendizado de sua 

língua, mas sim de sua literatura. O novo regime político traça outras estratégias 

ideológicas para a formação do cidadão brasileiro. 

 Neste momento uma alteração no currículo dos estudos secundários é 

implantada através do Decreto Federal nº 18.564, de 15 de janeiro de 1929. Os 

programas de ensino do Colégio Pedro II, publicados no Diário Oficial da União em 24 

de março, trazem o ensino da literatura Espanhola. A  literatura passa a ser desvinculada 

do ensino de língua. Com efeito, a disciplina Literatura, oferecida no sexto ano, abrangia 

as literaturas orientais, grega, latina, italiana, francesa, provençal, Espanhola, 

portuguesa, inglesa, alemã e brasileira. Na lista de indicação de livros, porém, não 

aparece nenhum de literatura Espanhola. A lista contempla um livro de literatura geral 

em língua francesa, um de literatura portuguesa, dois de literatura brasileira e dois de 

literatura francesa. (GUIMARÃES, 2012).   

 
 
2.3.2.  A Reforma Francisco Campos 
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 O Ministério da Educação e Saúde Pública foi criado durante o governo de 

Getúlio Vargas, em 1930. A Era Vargas (1930-45) teve grande influência das Forças 

Armadas e da Igreja Católica. A partir da década de 1930, diversas correntes  ideológicas 

surgem  na política. Sob estes conflitos políticos e de interesse nasce o movimento da 

Escola Nova. Francisco Campos assume o ministério da Educação e promove uma 

reforma estrutural do ensino brasileiro. O ensino secundário foi modificado pelo Decreto 

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. Mais uma vez, o ensino da Língua Espanhola é relegado, continuando somente 

o ensino da sua literatura. 

Nesse contexto, como estratégia ideológica, a formação e o conhecimento da 

cultura dos países hispano-falantes não se dão através do aprendizado de sua língua, 

mas sim, de sua literatura (GUIMARÃES, 2011, p. 3).  

 

2.3.3. A Reforma Capanema 
 
 

Em março de 1936, o Ministério da Educação e Saúde Pública, tendo como 

ministro Gustavo Capanema, aprova os programas do curso complementar. Este curso, 

como estava previsto no Decreto 19.890, seria um estudo complementar para ingresso 

ao ensino superior. 

 Em 09 de abril de 1942, Gustavo Capanema, então Ministro da Educação e 

Saúde, incluiu a Língua Espanhola como disciplina obrigatória no ensino secundário, 

através da Lei Orgânica – Decreto nº 4.244.  Naquela época, em que pese a carga 

horária fosse reduzida em comparação às demais línguas oferecidas, a disciplina era de 

oferta obrigatória no 1º ano dos Cursos Clássico ou Científico. Segundo Celada (2002, 

p.77), com a reforma, o Espanhol passou a ser ensinado durante um ano no nível 

secundário, juntamente com o francês e o inglês, que eram oferecidos durante dois anos. 

As literaturas Espanhola e hispano-americana entravam como parte do conteúdo dessa 

disciplina. Foi quando, pela primeira vez, esta disciplina (Literatura Espanhola e Hispano-

Americana) passou a ter objetivos, metodologia e conteúdos bem definidos e 

sistematizados.  
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 Com a reforma, o ensino secundário ficou dividido 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 nas 

primeiras e segundas séries, e no artigo 15, que o curso científico teria o ensino do 

Espanhol na primeira série (GUIMARÃES, 2011). 

Somente em 3 de fevereiro de 1943, saiu o programa de Espanhol para os 

cursos clássico e científico, através da Portaria 127, do Ministro de Estado da Educação 

e Saúde. Por esta norma legal, seriam ensinadas a Língua Espanhola e as literaturas 

Espanholas e hispano-americanas. 

 O programa estava dividido em quatro partes: I. Leitura, II. Gramática, III. História 

literária e IV. Outros exercícios. 

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

Educação e Saúde, Raul Leitão da Cunha, que precedeu Gustavo de Capanema, 

aprovou instruções metodológicas para o ensino de Espanhol para o curso secundário. 

Esta portaria instituiu o método direto, não permitindo aos alunos após o primeiro 

trimestre de aula se expressar em língua portuguesa. O programa ressalta a importância 

da leitura para o aprendizado da cultura hispana como uma fonte de importante para que 

o aluno possa ter acesso a assuntos que o conduza a uma elevação de espírito e a uma 

crescente consciência humanística. Os objetivos do estudo do Espanhol, conforme a 

portaria, são os seguintes, in verbis: 

 
 
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, autodidaticamente; 
d) mostrar-lhe a origem românica, como a do português, que tem a língua de 
Castela e da maioria dos países americanos, o que o ajudará a compreender os 
seus sentimentos pan-americanos. 
 
 

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

americanos”, o que seria, em certa medida, justificativa para a inclusão do ensino do 
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Espanhol no Brasil. Esta mesma linha de pensamento percebemos na “Advertência 

Preliminar” do livro Español Básico, do autor José Ramón Caleja Álvarez:  

 
 
[...] Nossa iniciativa não tem outro objetivo que não cooperar com a realização 
do nobre propósito do Governo do Brasil, tendendo a intensificar a aproximação 
dos povos ibero-americanos dentro do espírito do pan-americanismo. Este 
também era o discurso de Aristóteles de Paula Barros, autor do livro Español: 
gramática y antologia ao afirmar, no “Prefácio”, que estaria ajudando com “os 
grandes e salutares objetivos de nosso governo ao estabelecer, pelo ensino da 
Língua Espanhola, maior e mais fácil intercâmbio intelectual e social com os 

irmãos da América. 
 
 

          Percebe-se a partir do exposto que o ensino de Espanhol no Brasil vivenciou altos 

e baixos em seu percurso de inserção e manutenção nos currículos escolares. É 

importante observar que a língua é um organismo histórico e cultural em constante 

evolução atribuída por nossas culturas e sociedades transformistas. Ela organiza e 

determina as possibilidades de percepção do mundo. Dada dessa constatação, tem-se 

a necessidade conjunta de atuação de todos os envolvidos no processo de estruturação, 

divulgação, promoção e manutenção do sistema educativo brasileiro para dar o devido 

respaldo às LEs, e, em especial, a Língua Espanhola. E que dessa forma o idioma se 

fortaleça e seu aprendizado venha a enriquecer a formação pessoal e profissional do 

indivíduo para que se abram novos horizontes aos professores, pesquisadores , alunos 

de Espanhol e à sociedade em geral. 

 
 
2.4. Desdobramentos do ensino de Espanhol no Brasil e a criação das OCEM 
 
 

 Em 1979, segundo Paraquett (2009), os Centros de Línguas Estrangeiras 

Modernas foram criados em Niterói/RJ, representando uma “nova modalidade de ensino 

de Espanhol”. Ainda hoje esses Centros existem no Paraná e em São Paulo, oferecendo 

gratuitamente o ensino de línguas para os alunos da rede pública. Para o autor, essa foi 

uma maneira de substituir o compromisso das escolas com a oferta regular de línguas.  

 É nesse contexto que a primeira Associação de Professores de Espanhol do 

Estado do Rio de Janeiro (APEERJ) foi fundada, em 1981, tendo como um de seus 

objetivos “sensibilizar as autoridades a respeito da importância da inclusão do Espanhol 

no em tão ensino de Segundo Grau” (FREITAS; BARRETO, 2007, p. 59). A partir daí, 
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algumas ações foram efetivadas, como: em 1984, inclusão do Espanhol no segundo 

grau; em 1986, inclusão do Espanhol entre as opções de língua estrangeira do vestibular 

do RJ; e em 1989, Emenda que tornou obrigatório o ensino de Espanhol na rede estadual 

(FREITAS; BARRETO, 2007). Com a criação destas associações no Rio de Janeiro, 

diversas outras surgiram em todo país, consubstanciando a força destes segmentos na 

luta pela inserção do Espanhol nos currículos escolares. 

 Além disso, outros fatores contribuíram para a valorização do Espanhol como 

LE. Dentre estes, o estreitamento das relações entre o Brasil e os países hispanofalantes 

da América do Sul;o aumento de empresas Espanholas com sede no Brasil; a chegada 

do Instituto Cervantes em São Paulo em 1998; e, sobretudo, a instituição do Tratado 

para a Constituição de um Mercado Comum (MERCOSUL), assinado, inicialmente, por 

Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, em 1991. Culminando, assim, com a Lei nº 

11.161/05, que tornou obrigatória a oferta da Língua Espanhola no ensino médio, sendo 

de matrícula facultativa para os alunos.  

 Com a implementação da Lei, houve a necessidade de traçar princípios para 

nortear o trabalho a ser desenvolvido. Para isso, nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (OCEM), foi criada uma seção específica para orientar os rumos que o 

ensino de Espanhol deveria seguir (BRASIL, 2006, p. 127). 

 Essas Orientações surgiram da necessidade de disposição sobre alguns pontos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, especialmente às questões 

didático-pedagógicas para o trabalho do professor. Diante disso, após debates com 

diversos atores envolvidos no processo, como a articulação entre as universidades, as 

Secretarias Estaduais de Educação e os professores, as OCEM foram criadas.  

 Na tentativa de “contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prática 

docente” (BRASIL, 2006, p. 05), essas orientações foram divididas em três volumes: 1. 

Linguagens, Códigos e seus percursos. 

 O caput do artigo 26 da Lei 9.394/96 afirma que “os currículos da educação 

infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos” (LEI 9.394/ 96, ART.26). 
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 Para garantir a eficácia da literalidade deste artigo, a mesma Lei torna obrigatória 

aos sistemas de ensino médio, a oferta de, pelo menos, duas línguas estrangeiras na 

parte diversificada do currículo. Segundo a normativa, dessas duas línguas, uma deve 

ser cursada de forma obrigatória pelo aluno; já a outra é, por este, opcional.  

Diante disso, percebendo a grande importância do ensino do Espanhol para o 

intercâmbio comercial, principalmente no MERCOSUL, o Legislador instituiu a Lei 

11.161/2005 (revogada), a qual preconizava a obrigatoriedade da oferta do ensino da 

Língua Espanhola, ainda que de matrícula opcional para o aluno do Ensino Médio. 

Observe-se que a lei em comento trazia a obrigatoriedade da oferta do Espanhol, 

independentemente de escolha pela comunidade escolar. 

O objetivo da lei, portanto, era valorizar o ensino da Língua Espanhola, tendo em 

vista a realidade brasileira e sua importância em nosso contexto político e econômico, 

especialmente com a consolidação do MERCOSUL (que, no atual governo, também se 

encontra ameaçado de extinção). 

 O objetivo do ensino de língua estrangeira, não pode nem ser nem ter um fim 

em si mesmo, mas precisa interagir com outras disciplinas, encontrar interdependências, 

convergências, de modo que se restabeleçam as ligações de nossa realidade complexa 

que os olhares simplificadores tentaram desfazer; precisa, enfim, ocupar um papel 

diferenciado na construção coletiva do conhecimento e na formação do cidadão. 

 Apesar destas constatações, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 

aprovada em 2018, não faz nenhuma referência ao Espanhol, reforçando o descaso das 

políticas do governo com uma educação de qualidade. Diante disso, várias Associações 

de professores de Espanhol se posicionaram contra a revogação. 

 
 
2.5.  As LDBs e o ensino de línguas estrangeiras 
 
 

 A primeira LDBEN foi promulgada em 20 de dezembro de 1961, Lei 4.024, de 20 

de dezembro 1961, pelo presidente João Goulart, Após diversas disputas 

ideológico/partidárias. Após uma década, esta foi sucedida pela Lei Federal 5.692, de 

1971, a Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, em pleno regime militar, e vigorou 

até a promulgação da mais recente LDBEN, em 1996.  
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 No que tange às línguas estrangeiras, a LDBEN de 1961, Lei 4.024, de 20 de 

dezembro 1961, retirou sua obrigatoriedade no Ensino Médio e em todo o ciclo ginasial 

e colegial, deixando a cargo dos Estados a opção pela sua inclusão nos currículos das 

últimas quatro séries do ginásio, o qual tinha a duração de oito anos à época. Ao deixar 

de incluir as disciplinas de línguas estrangeiras  dentre as obrigatórias, preterindo-as ao 

patamar de disciplinas complementares ou optativas, a LDBEN de 1961, ignorou a 

importância dessas disciplinas, deixando a responsabilidade decisória aos Conselhos 

Estaduais, de acordo com o que reza o seu parágrafo primeiro § 1º, in verbis: 

 
Ao Conselho Federal de Educação compete indicar, para todos os sistemas de 
ensino médio, até cinco disciplinas obrigatórias, cabendo aos conselhos 
estaduais de educação completar o seu número e relacionar as de caráter 
optativo que podem ser adotadas pelos estabelecimentos de ensino.  
 
 

  As consequências dessa não obrigatoriedade das LE repercutem até o presente, 

dado o retrocesso que essa medida trouxe para o desenvolvimento do ensino de LE no 

nosso país. Os impactos daí decorrentes resultaram na gradativa diminuição do número 

de LE no currículo das nossas escolas e, por conseguinte, afetaram a cultura escolar do 

ensino secundário, posto que os professores das disciplinas complementares ou 

optativas passaram a depender de estabelecimentos que as ofertassem. Situação que 

poderá ocorrer, em breve, com os professores de Espanhol, caso não haja mudanças 

na legislação.  

 Com isso, a LDB de 1.961 deixa a desejar no papel de elevar a importância da 

diversidade linguística e de currículos plurilíngues, mesmo diante dos seus anseios da 

sociedade por uma inserção dessas línguas nas escolas, sabida era a necessidade do 

seu ensino. 

 Paradoxalmente, o prestígio da língua inglesa aumenta a partir do momento em 

que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 retirava a obrigatoriedade 

do ensino de LE no ensino médio (atual ensino básico) e no ensino secundário (atual 

ensino médio), e deixava a cargo dos estados a opção pela sua inclusão nos currículos. 

 Já a LDB de 1971, Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971, no Art. 8º, § 2º fez 

menção, ainda que superficialmente, ao ensino de línguas estrangeiras: 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.692-1971?OpenDocument
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§ 2º Em qualquer grau, poderão organizar-se classes que reúnam alunos 
dediferentes séries e de equivalentes níveis de adiantamento, para o ensino de 
línguas estrangeiras e outras disciplinas, áreas de estudo e atividades em que 
tal solução se aconselhe. 
 
 

  Assim, o ensino de línguas estrangeiras seguiu sem prestígio como disciplina 

nas escolas brasileiras. Sendo que, apenas na mais recente, a LDB 9394/96, o ensino 

de língua estrangeira teve uma relevância maior, conforme se vê no art. 24, II:  “IV - 

poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis 

equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, 

ou outros componentes curriculares” 

  E, mais recentemente, o art. 35ªA, §4º: incluído pela Lei 13.415/17, faz a seguinte 

menção:  

 
§ 4o  Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da 
língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, 
preferencialmente o Espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais 
e horários definidos pelos sistemas de ensino.  
 

 

  A Constituição de 1934 trouce à União a responsabilidade de "traçar as diretrizes 

da educação nacional" (art. 5º) e "fixar o plano nacional de educação, compreensivo do 

ensino em todos os graus e ramos, comuns e especializados" para "coordenar e fiscalizar 

a sua execução em todo o território do país" (art. 150º). Através da unidade gerada por 

um plano nacional de educação e da escolaridade primária obrigatória pretendia-se 

combater a ausência de unidade política entre os estados, sem, com isso, tirar a 

autonomia dos estados na implantação de seus sistemas de ensino. 

  Motivada quiçá pela dependência econômica e cultural brasileira em relação aos 

Estados Unidos, intensificada após a Segunda Guerra Mundial, a língua Inglesa se torna 

cada vez mais importante e o desejo de se aprender inglês é cada vez maior.  

  Já com a LDB nº 9394 de 1996, houve uma especificação para o ensino de 

Língua Espanhola, porém revogado em 2017. Art. 26, § 5º: 

 
§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a   partir 
da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição. 
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  Com o advento da Lei nº 13.415, de 2017, a redação dada ao § 5º  ficou assim: 

“§ 5º No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua 

inglesa”.   (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017).      . 

 E, no art. 35ª, § 4º:  
 
 
Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua 
inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, 
preferencialmente o Espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais 
e horários definidos pelos sistemas de ensino. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 
2017). 
 
 

  Observe-se que, em pese a reforma do ensino médio  fazer menção ao ensino 

do Espanhol, deixa claro o caráter optativo e impõe a língua inglesa como a única de 

oferta obrigatória nas escolas. Esta atitude arbitrária do governo rendeu diversas 

manifestações que protestaram contra a medida, considerada um lamentável retrocesso 

para o ensino democrático e cidadão. 

 
 
2.6. A institucionalização do Espanhol no Brasil através da legislação educacional 

(de 1919 a 2005). 

 

  A inclusão do Espanhol no sistema educativo brasileiro tem inicio em 1919, com 

a abertura de concurso para a cadeira de Espanhol no Colégio de Pedro II, em 

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

3.674, de 7 de janeiro de 1919. A cadeira de Espanhol foi criada em reciprocidade ao ato 

do governo do Uruguai que criou uma cadeira de português (NASCENTES, 1943).  

Em março do mesmo ano, o Colégio Pedro II abriu concurso para uma cadeira de 

Espanhol, e em 5 abril aprovou o programa de ensino. O primeiro professor a assumir 

foi Antenor Nascentes (1886-1972). Em 1920, Nascentes publicou o livro Gramática da 

Língua Espanhola, pela Companhia Editora Nacional, primeira gramática de Espanhol 

publicada no Brasil.  

Segundo Kulikowski (2000), o Espanhol  está presente na Universidade de São 

Paulo (USP) desde 1934, ano da fundação dessa universidade. Como disciplina, a 

Língua Espanhola fez parte do currículo do ensino médio entre os anos 40 e 60. Depois 

de algumas mudanças e reformulações no currículo, e também pela importância e 

destaque dado à Língua Inglesa, o Espanhol, assim como o Francês, o Latim e o Grego, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3


 
60 

 
 

 

foi perdendo espaço. Segundo Rajagopalan (1999), “o caráter multilíngue do sistema 

educativo brasileiro desaparece para dar lugar ao privilégio hegemônico do inglês”.  

Na segunda metade do século XIX, muitos intelectuais iniciam um 

direcionamento de foco, mirando para a cultura americana. As concepções pedagógicas 

norte-americana passam a ser vistas como um processo de  renovação e progresso. 

Esse processo de redirecionamento das atenções dos brasileiros para a cultura norte-

americana se deve principalmente  pela ação dos protestantes missionários que vieram 

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

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

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

 A situação atual do Espanhol, em grau de relevância,  não é muito diferente da 

do inglês. A posição que a língua Espanhola ocupa no mundo hoje é de tal importância 

que quem decidir ignorá-la não poderá fazê-lo sem correr o risco de perder muitas 

oportunidades de cunho comercial, econômico, cultural, acadêmico ou pessoal 

(SEDYCIAS, 2005). 
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3. REAÇÕES À REVOGAÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA NO ESTADO DE 

 RONDÔNIA 

 

3.1. Considerações sobre o fim da obrigatoriedade do Espanhol nas escolas 

brasileiras - Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005. 

 

 Diante da revogação da Lei do Espanhol a tendência é que as Secretarias de 

Educação baixem Portarias inserindo apenas o Inglês nas grades curriculares do ensino 

médio. Esta tendência já pôde ser observada nos primeiros semestres que sobrevieram 

a não obrigatoriedade. Porém, em 2018, em Rondônia e em outros estados, foram 

promulgadas leis que obrigaram as secretarias de educação a continuarem ofertando o 

Espanhol como opção de LE para o aluno. Isso já significou uma grande conquista, 

alcançada através dos protestos e notas de repúdio organizadas pelas universidades, 

professores e alunos.  

 Com a promulgação da Lei 11.161/05, sobrevieram diversas ações dentro de um 

plano de políticas linguísticas e educacionais sobre o ensino das línguas estrangeiras, 

promovendo algumas e acompanhando outras ações glotopolíticas, representativas 

dentro do cenário nacional, no qual o ensino de Espanhol ocupou um lugar relevante 

nunca antes alcançado na história da educação brasileira.  

O século XXI se inicia com bons ventos para o ensino do Espanhol no Brasil. 

Desde finais do século XX, se observam algumas iniciativas em formular uma legislação 

específica para a inclusão do Espanhol na estrutura curricular do sistema de ensino 

brasileiro. O Brasil vem crescendo econômica e politicamente, com relações 

internacionais com a Espanha, acordos com países hispanófonos, principalmente depois 

da criação do MERCOSUL. A liderança do Brasil no tratado do MERCOSUL faz com que 

o Brasil tenha evidência política internacional, com amplitudes e consequências 

sociopolíticas. O país tem a necessidade de uma aproximação mais marcante com esses 

países e a língua é um instrumento de suma importância. Muitas empresas Espanholas 

investem no Brasil. Com isso, o mercado de trabalho busca adaptação a essa nova 

realidade. Cursos de Espanhol crescem  em todo o país. Mais alunos procuram o curso 

de Espanhol para melhorarem seu currículo. Cresce também,  a oferta de cursos de 

licenciatura em Espanhol nas universidades para atender a demanda de professores. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.161-2005?OpenDocument
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 A partir da promulgação da Lei 11.161/2005 ocorreram vários desdobramentos 

políticos e pedagógicos da educação no Brasil. O MEC – Ministério da Educação e 

Cultura –, em parceira com os Ministérios da Educação da Argentina e da Espanha, 

promoveram nos dias 17 e 18 de novembro de 2005, no Rio de Janeiro, o Seminário 

Sobre o Ensino do Espanhol como Língua Estrangeira com o “objetivo de discutir a 

implementação da Lei nº 11.161...”. Foram discutidas no Seminário questões sobre o 

desenvolvimento do plano de implantação do ensino do Espanhol no nível médio com 

ações para a elaboração de orientações curriculares, plano de ação para a formação de 

docentes e criação de Centros Interescolares de Línguas. Os Ministérios da Educação 

da Argentina e da Espanha, por meio de seus representantes no Seminário, 

apresentaram sugestões de cooperação para formação de docentes, assistência técnica 

para elaboração curricular, material didático, como também o oferecimento de cursos a 

distância. O MEC através da Secretaria de Educação Básica elaborou em 2006 as 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. No volume 1 “Linguagens 

Códigos e suas Tecnologias” constam as seguintes áreas: Conhecimento de Língua 

Portuguesa, Conhecimento de Literatura, Conhecimento de Línguas Estrangeiras, 

Conhecimento de Espanhol, Conhecimento de Arte e Conhecimento de Educação 

Física. (GUIMARÃES, 2011). 

 Essa separação das orientações em “Conhecimento de Línguas Estrangeiras” e 

“Conhecimento de Espanhol” confirma o pensamento de que o Espanhol entraria no 

currículo escolar como a segunda língua optativa e que a primeira língua estrangeira 

obrigatória seria escolhida pela comunidade.  

Este entendimento se confirma no Parecer CNE/CEB 018/2007, emitido em 

resposta às dúvidas do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, que pediu 

esclarecimentos através do Oficio 106/CEE.  A primeira dúvida do CEE de Sergipe é a 

seguinte:  

 
1 – A instituição de ensino que oferece no Ensino Médio a Língua Espanhola 
como Língua estrangeira obrigatória, em atendimento ao que determina o inciso 
III do Art. 36 da Lei no 9.394/96, já estará também atendendo ao disposto na Lei 
no 11.161/2005 ou deverá tornar a Língua Espanhola oferecida de matrícula 
facultativa para o aluno e inserir no seu currículo, em caráter obrigatório, outra 
língua estrangeira moderna (Inglês, Francês, etc.). 
 
 

 Em resposta o CNE assim se manifestou:  
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[...] se a Língua Espanhola é a obrigatória em determinada escola, não se 
aplicará o indicado na Lei nº 11.161/2005, art. 1º, caput, concernente à matrícula 
facultativa. Nesse caso, a matrícula será obrigatória para o aluno, restando para 
matrícula facultativa do aluno a segunda língua moderna (e as demais, se 

houver) ministrada na escola. 
 
 
 Assim, podemos inferir que a Lei 11.161/2005, ao tornar a oferta do Espanhol 

obrigatória, porém de matrícula facultativa ao aluno, já está incluindo o idioma como 

optativo de acordo com o inciso III do Art. 36 da Lei 9.394/96. Somente nos casos em 

que o Espanhol já é a língua obrigatória escolhida pela comunidade a Lei 11.161/2005 

não teria aplicação quanto à opção de matrícula pelo aluno, sendo o seu ensino 

obrigatório para todos os alunos da escola. 

 As associações de professores dos estados se articularam para acompanhar o 

processo de implantação do Espanhol de acordo com a legislação vigente. Em agosto 

de 2009, foi criada a COPESBRA – Comissão Permanente de Acompanhamento da 

Implantação do Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro – pelas associações de 

professores dos estados, com o intuito de acompanhar a implantação do ensino do 

Espanhol, cobrando ações concretas dos órgãos oficiais em todo o país. Os estados por 

intermédio de seus Conselhos de Educação deveriam regulamentar a Lei 11.161/2005.  

 De acordo com informações passadas pelo Professor Geraldo Grossi Júnior 

(FNCEE), em apresentação oral no “I Seminário Nacional da COPESBRA e I Encontro 

Sergipano de Língua Espanhola e Literaturas Hispânicas”, evento que ocorreu no 

período de 3 a 6 de junho de 2010, na Universidade Federal de Sergipe, a situação até 

junho de 2010 era a seguinte: os estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas 

Gerais, Piauí, São Paulo e Tocantins não haviam regulamentado a Lei 11.161/2005. Não 

obteve informações sobre a regulamentação nos estados da Paraíba e de Pernambuco. 

Os demais estados e o Distrito Federal haviam regulamentado através de Resolução, 

Parecer ou Deliberação dos seus respectivos Conselhos Estaduais de Educação. 

 Infere-se, portanto, que o  ensino de Espanhol no Brasil, ao longo dos anos, teve 

diferentes finalidades políticas, pedagógicas e culturais, de acordo com a época em que 

foi incluído nos sistemas de ensino. Analisaram-se as finalidades do ponto de vista dos 

textos oficiais, extraindo as práticas e finalidades de objetivos como também se buscou 
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outras fontes, como compêndios, planos de ensino, para investigar o processo de 

institucionalização da língua Espanhola no Brasil.  

 Verifica-se que o estudo da legislação é de suma importância para se 

compreender o discurso político e cultural da sociedade em cada época específica, e 

que este discurso se reflete nos textos legais e imprime a eles toda uma concepção 

pedagógica preponderante que sobressaiu diante de outras que foram suprimidas.  

 Desse modo, observa-se que a Língua Espanhola passou por diferentes etapas 

com finalidades específicas de cada época e, apesar de ter conquistado um destaque, 

na primeira década deste  século, como disciplina importante na formação do cidadão 

brasileiro, retrocedeu consideravelmente com a reforma do educação básica.    

 Dentre essas ações, destaca-se a criação de vários cursos universitários na 

modalidade presencial e na modalidade à distância, além de cursos livres, concursos 

para professores, inclusão do Espanhol no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

inclusão dos livros de Espanhol no PNLD, inúmeros congressos no intuito de divulgar e 

impulsionar o desenvolvimento de pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem do 

Espanhol e da relação Espanhol-português e publicações. 

 Além disso, o contexto geopolítico que o embalou, trouxe, paralelamente, 

importantes conquistas no cenário regional. Além de leis e normas que foram 

implementadas a fim de inserir o Espanhol como uma das línguas de oferta obrigatória,  

o Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF) teve atuação importante ao 

promover o engajamento de professores e alunos das escolas de nível primário das 

zonas de fronteira e teve, vinculado às suas ações maiores, iniciativas como a produção 

do Dicionário Compartilhado de Língua de Fronteira, em 2014, elaborado pelos alunos 

de Itaqui (fronteira com Argentina) proposta pelo grupo do Programa de Educação 

Tutorial (PET) Letras da UFSM (RS) em parceria com o PEIF, coordenado pela 

Professora Eliana Sturza. A fundação da Universidade Federal de Integração Latino-

americana (UNILA) propiciou o intercâmbio de docentes e estudantes em Foz do Iguaçu. 

Paralelo a isso, a Asociación de Universidades Grupo Montevideo, através do Programa 

de Políticas Linguísticas (PPL), vinculado ao Núcleo Disciplinario Educación para La 

Integración (NIPI), realizou o Encontro Internacional de Investigadores de Políticas 

Linguísticas (EIIPL). Já em sua VII edição (em Córdoba, 2015) o encontro promove o 

intercâmbio de docentes e estudantes. Outros eventos também se desenvolveram, como 
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o Congresso Internacional de Professores de Línguas Oficiais do MERCOSUL 

(CIPLOM), com edições em 2010, 2013 e 2016. Paralelamente, ocorreu o Encontro de 

Associações de Professores de Línguas Oficiais do MERCOSUL (EAPLOM), os quais 

integram associações de professores, professores, estudantes e pesquisadores de 

vários países da região Sul-Americana, além dos que compõem oficialmente o 

MERCOSUL. Estes eventos tem como objetivo debater questões pertinentes não só ao 

ensino das  línguas na região, como também a integração dos países sul-americanos. 

Também são de grande relevância os exames que certificam proficiência em Português 

e em Espanhol: a Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 

(CELPE-Bras) e o Certificado de Español Lengua y Uso (CELU), que foram 

implementados em ambos os países, assim como cursos de capacitação para 

avaliadores. Por fim, como uma das últimas ações, uma resolução argentina permite que 

os trabalhos finais de pós-graduação sejam escritos e defendidos também na língua 

portuguesa. 

 Todo o elencado são aspectos positivos advindos da promulgação da Lei 

11.161/05. Estas ações foram de grande relevância para aproximar, integrar e propiciar 

o crescimento de laços de cidadania sul-americana, fortalecendo valores de vizinhança 

de um povo que possui laços históricos de proximidade, identidade e luta.  

Todas estas iniciativas vieram de encontro às políticas que historicamente 

pregaram o monolinguismo no Brasil e que motivaram “inércias históricas” e a 

“segregação de países vizinhos” (HAMEL, 2003, p. 19-20). A criação da Lei 11.161/05 

teve o objetivo de construir um “bilinguismo cidadão” no continente sul-americano, 

objetivando abrir portas aos brasileiros e aos estrangeiros que queiram morar no Brasil, 

integrar e fomentar a economia através do turismo, e propiciar outras alternativas 

multiculturais. Tais práticas, de alguma forma, emanaram da circunstância  de integração 

construída no governo Lula e, em grande parte, motivadas pelo advento do MERCOSUL.  

É inegável que as conquistas foram muitas, ainda que se tenha comprovado que 

nem todos os acontecimentos tiveram uma continuidade efetiva, sob diferentes 

quadrantes políticos e sentidos históricos e apesar da lei que tinha outorgado a sua 

condição de disciplina obrigatória a partir de 2005, ter sido revogada em 2017, devido 

aos atalhos políticos marcados pelo engodo em primeira instância, muito do alcançado 

foi parte da ação da sociedade civil, dos professores (destaco a fundação das 



 
66 

 
 

 

Associações de professores de Espanhol, a começar pela APEERJ e dos encontros de 

eventos que tematizam as PL), dos educadores, dos linguistas, dos antropólogos 

linguistas, dos historiadores, dos cientistas e ativistas políticos.  

Para a conscientização da importância do ensino do Espanhol, especialmente nas 

zonas de fronteira, cabe às secretarias e as instituições educacionais incluir as Políticas 

Linguísticas nos cursos de formação de professores e, na educação básica, desenvolver 

o pensamento crítico alertando para os prejuízos do monolinguismo e do imperialismo 

linguístico que perpetua a imposição de uma cultura imperialista sobre as demais, que 

são subjugadas e esquecidas.  

Entender o porquê de ensinar/aprender o Espanhol é a base para a eficácia do 

ensino/aprendizagem desse idioma no Brasil. Além da oferta obrigatória pelas escolas é 

preciso a conscientização do aluno para a importância do bilinguismo, e da relevância 

da Língua Espanhola no Continente Sul-Americano. A partir desse entendimento surgem 

ações efetivas como a produção do Dicionário Compartilhado de Língua de Fronteira, 

em 2014, elaborado pelos alunos de Itaqui (fronteira com Argentina) proposta pelo grupo 

do Programa de Educação Tutorial (PET) Letras da UFSM (RS) em parceria com o PEIF, 

coordenado pela Profa. Eliana Sturza. 

 Segue, abaixo a íntegra da Lei que revogada, in verbis:  
 
                           Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005. 

Revogado pela Medida 
Provisória nº 746, de 2016 
Revogado pela lei nº 
13.415, de 2017 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º O ensino da língua Espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 
matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos 
currículos plenos do ensino médio. 
§ 1º O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, 
a partir da implantação desta Lei. 
§ 2º É facultada a inclusão da língua Espanhola nos currículos plenos do ensino 
fundamental de 5ª a 8ª séries. 
Art. 2º A oferta da língua Espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser 
feita no horário regular de aula dos alunos. 
Art. 3º Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua 
Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua 
Espanhola. 
Art. 4º A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes 
estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos 
até a matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.161-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art22
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Art. 5º Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as 
normas necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e 
peculiaridades de cada unidade federada. 
Art. 6º A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará 
os sistemas estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília, 5 de agosto de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Fernando Haddad 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.8.2005. 
 
 

 

 A reforma do ensino médio, foi imposta em 2017 pelo presidente Michel Temer 

com a finalidade de alterar a Lei de Diretrizes e bases da Educação- Lei 9.394/96 e de 

reestruturar todo o ensino médio. O texto constitutivo foi defendido pelo governo do 

peemedebista fundamentado nos prismas do novo século — isto é — de educação 

voltada à ciência e tecnologia, ao tempo de estudo integral, com o cumprimento da 

aprendizagem padrão juntamente com atividades extracurriculares em horário 

alternativo, e por fim, facilitação na inserção ao ensino superior e ao exigente mercado 

de trabalho. (TV NBR, 2016). 

Em que pese se tratar especificamente do Espanhol, quanto à oferta nos 

currículos do novo ensino médio, o texto da Lei tornou sem efeito a Lei de oferta 

obrigatória no Art. 14: ‘’ Fica revogada a Lei nº 11. 161 de 5 de agosto de 2005’’. (BRASIL, 

2016).  

 A revogação da Lei do Espanhol indica uma mudança político/ideológica no que 

se refere ao olhar e ao nível de integração que se deseja. Presume-se que não há mais 

a missão de levar adiante a integralização irrestrita, proposta feita em mais de uma  

década pelo Partido dos Trabalhadores, mas uma manifestação clara de retorno à 

categoria exclusiva mercatória e financeira. 

 Da mesma forma, ratifica e rebaixa a um status de menor importância quanto à 

aplicação do ensino do idioma no parágrafo 8º do Art. 36, conforma consta: 

 
§ 8º Os currículos do ensino médio, incluirão, obrigatoriamente, o estudo da 
língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, 
preferencialmente o Espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais 
e horários definidos pelos sistemas de ensino (BRASIL, 2016). 

 
 



 
68 

 
 

 

 Percebe-se que o status de imprescindibilidade contido foi modificado para 

preferencial, dessa forma, entende-se que se não levou em conta no novo projeto de 

ensino médio que o idioma é o segundo mais importante para tratar das transações 

comerciais e o majoritário entre os povos sul-americanos, desconsiderou também o 

contexto político-comercial em que está inserido sobre suas fronteiras, renunciando a 

um mecanismo de integralização do Brasil com estes habitantes. 

 O que se percebe, ao inserir o inglês como oferta obrigatória já no ensino 

fundamental, e não institucionalizar o Espanhol nos anos que antecedem ao ensino 

médio, e tampouco nos últimos três anos, é que se manteve o status do inglês ainda 

mais hegemônico, ousando recordar aos tempos de Império e República Velha— onde 

o Brasil mantinha uma forte influência com o comercio inglês no século XIX —, e com os 

Estados Unidos até a primeira metade do século do século XX, e por isso que se 

necessitava por parte dos brasileiros o entendimento da língua. 

 Obviamente que a língua inglesa segue sendo o idioma imprescindível para o 

ensino de línguas estrangeiras no Brasil, más há que se atentar às possibilidades que 

se abriram nos últimos decênios e que ainda virão na América do Sul,  que exigem a 

compreensão técnica e fluente do Espanhol. Oportunidades estas no campo do 

desenvolvimento tecnológico e rural sustentável, fomento no intercambio de estudantes 

que se dedicam a aprendizagem do Espanhol e das diversas culturas que englobam o 

mundo hispânico.   

 

3.2.  O percurso legislativo do ensino de Espanhol em Rondônia 
 
 

 A implantação do Espanhol nos currículos escolares de Rondônia ocorreu a 

passos lentos e sob o agravante de diversos descumprimentos da Lei federal, o que 

dificultou muito a adesão por parte do aluno, algumas vezes, praticamente inviabilizando 

sua participação.  

 Embora a Lei 11.161/05 tenha sido publicada em 2005, poucas ações foram 

efetivadas no estado para que o objetivo precípuo da lei, o de consolidar o Espanhol ao 

lado do Inglês, como uma das línguas estrangeiras ensinadas nas escolas brasileiras, 

fosse, de fato, atingido. Observa-se que, apenas a partir de 2011, quando foram 

contempladas diversas vagas para professor de Espanhol através de concurso público, 
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é que foram observadas ações mais relevantes e concretas por parte do estado para 

implementar o ensino da Língua Espanhola nas escolas de ensino médio, porém muito 

aquém do ideal. 

 No Estado de Rondônia, a Lei 11.161/2005 foi regulamentada pela Portaria N. 

0130/10, que estabeleceu as diretrizes operacionais de implantação da língua Espanhola 

no Ensino Médio. O artigo 2º, § 2º, dessa portaria versava da seguinte forma: ‘§ 2º A 

Língua Espanhola deverá ser ofertada no horário regular de matricula do aluno, podendo 

ser ministrada em uma pré ou pós aula”. 

 Verifica-se que, em que pese a primeira parte do parágrafo cumprir o 

estabelecido na lei 11.161/2005, que determinava a oferta da Língua Espanhola em 

horário regular de matrícula do aluno, a segunda parte (que dava a possibilidade de a 

escola oferecer a disciplina em uma “pré” ou “pós” aula), não estava de acordo com a 

literalidade da lei, contrariando o objetivo precípuo da legislação, o do efetivo 

ensino/aprendizagem do Espanhol nas escolas brasileiras.  

 Embora a oferta do Espanhol numa pré ou pós aula fosse apenas uma 

possibilidade, a maioria das escolas adotaram esse horário, praticamente inviabilizando 

a adesão ao Espanhol por parte do aluno. No momento da matrícula do aluno os pais ou 

responsáveis já eram influenciados pelos servidores das secretarias, em razão do 

horário que a disciplina seria ofertada, a não optarem pelo Espanhol, assinando uma 

declaração de que abriam mão da disciplina, restringindo o poder de escolha por parte 

dos alunos.  

 Além disso, a Portaria n. 0130/2010/ SEDUC trazia problemas em relação a 

jornada diária dos professores, que precisam estar na escola em horários diferenciados 

e muitas vezes tendo que atender um ou dois alunos, sem o apoio pedagógico 

necessário, contribuindo assim para a desmotivação tanto do docente quanto dos 

alunos. Com isso, muitos professores eram obrigados a atuar em outras disciplinas, 

alheias à sua formação, para completar a carga horária obrigatória.   

 Conforme o art. 36, III, da LDB, para que uma língua estrangeira moderna seja 

de matrícula obrigatória para o aluno, deve haver consulta pública para que a 

comunidade possa escolher, de forma clara e democrática, qual língua gostaria que 

fosse de matrícula obrigatória. Esta escolha pela comunidade é importante porque o 

Brasil é um país enorme, com significativas diferenças sociais, econômicas e 
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geográficas, e, especialmente pela, já mencionada, extensa zona de fronteira com 

países de Língua Espanhola.  

 Não obstante, verifica-se o descumprimento dessa determinação, uma vez que 

a Língua Inglesa era imposta como matrícula obrigatória ao aluno, enquanto o Espanhol 

era opcional. Importante enfatizar que, em nenhum momento, se desconsidera a 

importância do ensino da língua inglesa, mas sim, o plurilinguismo, democrático e 

contextualizado, de acordo com cada comunidade sociocultural.  

 
 

3.3.  Descumprimento do Artigo 4, § único, da Constituição Federal 
 

No entanto, em clara desobediência ao que rege a Carta Magna, a A Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 4º estabelece os princípios que governam as relações 

internacionais, dentre eles, o “Princípio da Formação de uma Comunidade Latino 

Americana de Nações”, ao afirmar que: “A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 

formação de uma comunidade latino-americana de nações”.  

 A revogação da Lei do Espanhol, portanto, obsta a integração regional entre os 

países da América do Sul, econômica, social e cultural, prestando um desserviço à 

educação e a sociedade brasileira e dos países vizinhos.  

 A Portaria n 0130/10/SEDUC refere-se somente às escolas municipais, em clara 

desobediência à Constituição Federal. Portanto deve a Carta Magna ser obedecida, de 

forma que tanto as escolas municipais como as estaduais priorizem o ensino do 

Português e do Espanhol. O governo do estado de Rondônia omitiu as escolas estaduais, 

pois, do contrário, teria que colocar o Espanhol como disciplina obrigatória, 

independentemente de consulta à comunidade escolar. Dessa forma, evita a contratação 

de professores de Espanhol.  

 Em 20 de junho de 2018, membros da APERO - Associação dos Professores de 

Espanhol de Rondônia se reuniram com Anderson do Singeperon, presidente da 

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, ocasião em que os Professores 

pediram apoio do deputado para elaboração de lei que incluísse, obrigatoriamente, 

Língua Espanhola na grade escolar, o qual se comprometeu em estudar a viabilidade de 

uma propositura sem vício de iniciativa passivel de ser vetada pelo Poder Executivo. 
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 Abaixo, segue foto da reunião dos professores e alunos com o presidente da 

Comissão:  

 

 

Imagem 4: Encontro de representantes da APERO com o Deputado Anderson, do Singeperon4  

 

 Diante do pedido dos representantes da APERO a Assembleia Legislativa do 

estado de Rondônia aprovou o Projeto de Lei Ordinária nº 1.064/18, de autoria do 

deputado Anderson do Singeperon (Pros) tornando obrigatório o ensino da disciplina de 

Língua Espanhola no currículo do Ensino Médio da rede estadual de educação de 

Rondônia, ao lado da Língua Inglesa. O parlamentar enfatiza que o projeto é um 

atendimento à solicitação da Associação de Professores de Espanhol do Estado de 

Rondônia (Apero), representando professores e alunos de Língua, Cultura e Literatura 

Espanhola, que apresentou a proposta de inclusão da disciplina no Ensino Médio. 

 Oportuno esclarecer que essa possibilidade de os estados legislarem sobre a 

inclusão ou não do Espanhol nos currículos escolares estaduais está prescrita na Base 

nacional Comum Curricular – BNCC (2018): 

[ ...] as redes de ensino e instituições escolares públicas e particulares passarão 
a ter uma referência nacional comum e obrigatória para a elaboração dos seus 
currículos e propostas pedagógicas, promovendo a elevação da qualidade do 
ensino com equidade e preservando a autonomia dos entes federados e as 
particularidades regionais e locais. 
 
 

 
4Fonte: https://www.al.ro.leg.br/institucional/noticias/anderson-do-singeperon-se-reune-com-membros-
da-associacao-de-professores-de-espanhol-de-rondonia 

 

https://www.al.ro.leg.br/institucional/noticias/anderson-do-singeperon-se-reune-com-membros-da-associacao-de-professores-de-espanhol-de-rondonia
https://www.al.ro.leg.br/institucional/noticias/anderson-do-singeperon-se-reune-com-membros-da-associacao-de-professores-de-espanhol-de-rondonia


 
72 

 
 

 

 

 Mesmo após as normas administrativas editadas pela Secretaria de Estado da 

Educação (Seduc), seria imprescindível a normatização através de lei para regulamentar 

o que a Lei Federal nº 13.415/17, oportunizou aos estados da federação. 

 Importante frisar que esta conquista foi consequência de muita luta e “pressão” 

por parte de movimentos que partiram de universidades, com o apoio de associações de 

Professores de Espanhol, e tiveram a colaboração de diversos atores, em diversos 

estados, incluindo Rondônia e a Universidade Federal de Rondônia. Fizeram parte 

destas articulações o movimento “Fica Espanhol”, que aconteceram concomitantemente 

com  várias Cartas de Repúdio à revogação da Lei do Espanhol, elaboradas pelas 

Universidades Federais e  pelas associações dos professores de Espanhol.  

 No estado de Rondônia o movimento que se articulou a partir da ação de 

professores da universidade federal, organizados através da  Associação de Professores 

de Espanhol do estado de Rondônia - APERO, e que culminou com a aprovação do 

Projeto de Lei Ordinária nº 1.064/18, foi, sem dúvida, uma enorme conquista para a 

educação e para o sociedade como um todo em  Rondônia.   

 Seguem fotos feitas na Assembleia Legislativa no dia da aprovação da lei que 

tornou obrigatória a oferta do Espanhol nas escolas estaduais de Rondônia 

 

Imagem 5: Foto dos professores da UNIR na Sessão que aprovou a lei5 

 
5Fonte: Arquivo pessoal. 
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Imagem 6: Foto dos participantes da Sessão que aprovou a lei6 

 

 

 

Imagem 7: Foto dos participantes da Sessão que aprovou a lei7.  

 

 

5 6 7Fonte: Arquivo pessoal. 
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 A inclusão da oferta do ensino de Espanhol na Educação Básica, de modo 

facultativo no Ensino Fundamental e, de modo obrigatório, no Ensino Médio foi resultado 

de longos anos de debate e tramitação no Congresso Nacional, sendo definitivamente 

promulgada em 12 de junho de 2005, para ser implementada nas escolas brasileiras até 

2010. 

O processo de implantação requereu muito esforço por parte dos gestores e de 

entidades ligadas a educação que não mediram esforços para efetivar, na prática, o 

ensino do Espanhol nas escolas. Diversificar o ensino de línguas estrangeiras propicia 

ao aluno a criação de novas formas de engajamento e participação em um mundo social 

cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses 

pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais se tornam mais difusas e flexíveis. 

“É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de Espanhol em uma perspectiva 

de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e 

políticas são intrinsecamente ligadas”, ressalta o deputado. 

 O parlamentar destaca que o ensino da Língua Espanhola ao aluno de Rondônia 

é de extrema importância, visto que a América do Sul é formada por nove países que 

falam o Espanhol, um país que fala o francês, um que fala o inglês e o Brasil, que fala o 

português. “O Espanhol é a língua falada nos países fronteiriços com o Brasil, inclusive 

com Rondônia. Sua inclusão como obrigatória não implicará em aumento para a folha 

de pagamento, uma vez que, os professores de Espanhol já estão nas escolas”, observa 

Anderson. 

 Aprender a Língua Espanhola propicia a criação de novas formas de 

engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado 

e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, 

nacionais e transnacionais se tornam mais difusas e contraditórias. “É esse caráter 

formativo que inscreve a aprendizagem de Espanhol em uma perspectiva de educação 

linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas são 

intrinsecamente ligadas”, ressalta o deputado. (ALE/RO - DECOM - JULIANA 

MARTINS).  
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3.4. Porque ensinar/aprender Espanhol no Brasil 
 

 A oferta da língua Espanhola no Brasil surgiu pela necessidade de implantação 

de políticas linguísticas que trabalhassem em prol da integração regional na América 

Latina, mais especificamente no Mercosul.  

 Com o advento da Globalização cada vez mais abrangente, a importância da 

língua estrangeira, ou segunda língua, se intensificou, posicionando o Espanhol como a 

segunda língua de maior relevância para o Brasil. Isso se deu, a princípio, através do 

Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, que deu origem à constituição do bloco 

econômico “Mercado Comum do Sul” (MERCOSUL) composto inicialmente pelos países: 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que propiciou a abertura econômica com a livre 

circulação de bens e serviços entre esses países. Em decorrência disso o Espanhol, 

como segunda língua, passou a ter grande importância e valorização seja por interesses 

econômicos seja para atender a demanda que, a partir daí, começou a surgir. 

 
 
A situação atual do Espanhol não é muito diferente da do inglês. A posição que 
a língua Espanhola ocupa no mundo hoje é de tal importância que quem decidir 
ignorá-la não poderá fazê-lo sem correr o risco de perder muitas oportunidades 
de cunho comercial, econômico, cultural, acadêmico ou pessoal (SEDYCIAS, 
2005, p. 36). 

 
 
 As políticas públicas implicando em uma livre circulação de bens, serviços e 

fatores produtivos, visando facilitar as relações comerciais, ocasionando mudanças, não 

só as relações econômicas entre os países membros, mas também em relação à 

valorização do Espanhol e do ensino desta língua enfatizando que o Brasil é único país 

do bloco a não possuir o Espanhol como língua materna. Segundo Sedycias (2005, p.45), 

“Se quisermos interagir devidamente com esse gigantesco mercado, teremos que 

aprender a língua e cultura dos nossos vizinhos hispano-americanos”. Com base nessa 

realidade, é importante ressaltar que o ensino do Espanhol é fundamental tanto para 

fomentar as oportunidades de cunho comercial e econômico, quanto cultural, acadêmico 

ou pessoal. 

 A década passada foi marcada por uma  mudança  no  ideal  de  pensamento  

de integração a partir do reordenamento transitório após a crise do neoliberalismo no 

começo dos anos 2000. Inseriram-se temas fora dos tradicionais econômico e comercial, 

como desenvolvimento social, cooperação política, cidadania continental e troca de 
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conhecimentos culturais. Assim, a criação da União das Nações Sul-Americana- 

UNASUL em 2008 contemplou este processo transitório, justamente por abranger uma 

variedade de temas em seu tratado constitutivo (SILVA, COSTA,2013). 

 Desse modo, similarmente, a lei veio com a finalidade de homologar a aspiração 

do Brasil em arquitetar processos de união mais abrangentes e integrar os brasileiros 

com a língua e a cultura dos povos da América do Sul, buscando aproximar- se ainda 

mais e preencher as lacunas de cobertura educacional que foram construídas, fruto de 

uma construção histórica marcada pelo distanciamento, o que gerou grande 

desconhecimento em relação aos temas que envolvem a parte continental hispânica. 

 Além do mais, respectivamente, uma maior inserção no sistema internacional, e 

do ponto de vista estratégico, ‘’ [...] uma possibilidade de estender a hegemonia brasileira 

sobre a região’’. (CERVO, 2008). 

 O que caracterizou o texto constitutivo da norma como uma referência foi o seu 

Art. 1º, conforme segue: 

 
 
Art. 1º- O ensino da língua Espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 
matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos 
currículos plenos do ensino médio, § 1º O processo de implantação deverá estar 
concluído no prazo de cinco anos, a partir da implantação desta lei (BRASIL, 
2005). 

 
 

 No aludido artigo, o Estado comprometeu-se, mesmo que não seja de interesse 

do aluno, uma vez que lhe foi garantida a facultatividade quanto à matricula, garantir 

todos os meios, desde a estrutura física de sala de aula até a formação de novos 

professores, a assegurar a oferta do idioma como língua estrangeira em todo o território 

nacional de forma paulatina e abrangente.  

 
 
3.5.  Movimento “Fica Espanhol” 
 
 
 O que é o movimento Fica Espanhol? Trata-se de um movimento que começou 

no Rio Grande do Sul com a aprovação de uma proposta de emenda constitucional 

estadual e que assegurou a oferta obrigatória da língua Espanhola nas escolas regulares 

do Estado. Na Paraíba e em Rondônia, por meio de um projeto de lei, também foi 

garantida a oferta do idioma. Em Goiás, o movimento começou em agosto de 2018, com 
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uma reunião na Universidade Federal de Goiás, única instituição a formar 

presencialmente professores de Espanhol no Estado. 

 

Imagem 8: Estudantes do município de Novo Barreiro, no Rio Grande do Sul, em campanha pela 
permanência do Espanhol no currículo (Fica Espanhol/Divulgação). 

 

 Nesse sentido, o movimento Fica Espanhol, tem se propagado ratificando a 

importância do estudo linguístico e sociocultural do idioma de forma sistemática. 

Diversos motivos dão embasamento ao movimento que vem crescendo bastando e se 

tornando um movimento nacional, a partir da seguinte exposição de motivos: a Língua 

Espanhola está presente nos cinco continentes; é a língua oficial de 21 países;  é língua 

oficial do Mercado Comum Europeu, do Mercosul, da Unasul; é a língua da maioria dos 

países da América Latina, continente com o qual se compartilha  processos históricos, 

geográficos, socioculturais e identitários; é a língua de quase todos os vizinhos do Brasil 

(exceto Suriname e Guiana); é uma língua que enriquece a pluralidade linguística e 

cultural do Brasil; é uma língua muito usada na veiculação de publicações científicas 

internacionais; é a terceira língua mais usada na comunicação via internet;  é a segunda 

língua de comunicação nos EUA, em torno de 58 milhões de hispânicos vivem naquele 

país (El País); é a língua mais procurada no Enem, em torno de 60% dos candidatos 

optam pelo Espanhol; é uma língua que promove importantes intercâmbios 

internacionais com bolsas de estudo tanto para a Espanha quanto para países da  

América Latina; é uma língua que possibilita uma formação mais qualificada para o 

mercado de trabalho e para o exercício da cidadania (ARAÚJO E MENDONÇA, 2019). 

 
2 Fonte: Disponível em: < https://veja.abril.com.br/blog/rio-grande-do-sul/cidades-se-mobilizam-por-
obrigatoriedadedo-ensino-de-espanhol/>. Acesso em: 12 julho 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Através da pesquisa ficou evidente a importância da Língua Espanhola nos 

currículos das escolas brasileiras e o retrocesso que a revogação da Lei 11.161/05 

significou para educação brasileira. Concluiu-se, ainda, que as políticas linguísticas, 

assim como a política de maneira geral, são movidas por interesses políticos e 

econômicos que se sobrepõem aos interesses coletivos e de bem-estar social.   

 Sobre a história da Língua Espanhola e sua importância no continente sul-

americano, os estudos demonstraram que este idioma faz parte da história constitutiva 

das identidades dos povos sul-americanos. Sua história no continente remonta o 

descobrimento da América do Sul, influenciando consideravelmente as culturas que se 

desenvolveram no continente desde a colonização.  

 No cenário global, além de ser a língua oficial de aproximadamente 330 milhões 

de pessoas, se expande à medida que a globalização econômica e cultural se consuma. 

Representa, atualmente, um dos idiomas mais importantes do mundo em qualidade, 

originalidade e força expressiva.  A literatura na Língua Espanhola conta com 11 Prêmios 

Nobel. Além disso, o Espanhol é a opção da maioria dos alunos que fazem o ENEM, o 

que reforça expressivamente a necessidade de sua permanência nos currículos 

escolares.  

 Desse modo, demonstrou-se que, pela posição geopolítica do Brasil, a 

relevância do ensino do Espanhol nas escolas brasileiras se torna ainda maior.  

Especialmente nos espaços fronteiriços do Brasil com os países falantes da Língua 

Espanhola, onde se desenvolvem diversas necessidades sociais, sejam de trabalho, de 

vizinhança ou de mercado, que ultrapassam limites físicos, se amplia a necessidade de 

comunicação e de uma língua em comum, cujo uso e compreensão possam ser 

compartilhados por todos. Assim sendo, a Língua Espanhola, pela substancial 

predominância no continente Sul-Americano, deve cumprir esse papel. 

 Nesse sentido,  a oferta do Espanhol, muito mais do que ensinar/aprender uma 

nova língua, é desenvolver cidadania, objetivando fortalecer a integração cultural, 

econômica e social dos povos que vivem no continente. Além disso, o contato com outras 

línguas e outras culturas promove o enriquecimento humano e conduz à compreensão e 

aceitação de outras maneiras de pensar. 
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 Outro ponto indicado pelas pesquisas é de que, a cada governo que ascende ao 

poder, as políticas linguísticas são direcionadas a atender interesses político-ideológicos, 

carecendo, portanto, de diretrizes mais sólidas que possam dar continuidade a 

processos  educativos de qualidade, onde o plurilinguismo seja visto e praticado de 

maneira a tornar o conhecimento autônomo, democrático e isento das relações de poder 

e da dominação colonial.  

 Assim sendo, o ato de revogação da Lei 11.161/05  representa um desrespeito 

aos princípios Constitucionais que regem as relações internacionais, sobretudo no que 

tange ao artigo 4ª, § único, da Constituição Federal, que preconiza “à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações, onde a República Federativa do Brasil deve 

buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina”, 

onde diversos processos integrativos acontecem pela via linguístico-cultural, 

especialmente nas fronteiras, onde a Língua Espanhola adquire maior relevância. Pode-

-se dizer, portanto, que a retirada do Espanhol das escolas brasileiras é, um “ataque” 

contra a unidade latino-americana. 

Diante disso, observou-se a necessidade de políticas linguísticas de valorização 

de culturas híbridas, que ampliem as possibilidades participativas de outros atores e 

outras línguas, que propiciem a diversidade e a pluralidade, em oposição à dominação e 

ao Imperialismo. 

 Por todo o exposto, conclui-se que a revogação da Lei do Espanhol representou 

um ato arbitrário, parcial e contra a democracia. O que fica de bom, em que pese a Lei 

federal não estar mais em vigor, é a constatação de que, com união e ações conjuntas, 

a sociedade é capaz de atuar de maneira efetiva nas diretrizes governamentais, ainda 

que em  âmbito estadual,  para fazer valer os seus direitos e o bem comum.  

 Finalmente, o objetivo almejado através da pesquisa foi o fortalecimento de um 

“lugar” de luta, que busca a ampliação do plurilinguísmo no Brasil e a permanência da 

Língua Espanhola nos currículos escolares. Além disso,  foi possível refletir sobre as 

relações de poder e suas implicações nas políticas governamentais, buscando-se 

romper com a maneira submissa e passiva com que, historicamente, se tem curvado às 

barbáries praticadas por governantes que não buscam o bem comum e tampouco 

atendem as  necessidades sociais.  
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