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Resumo 

Esta comunicação visa apresentar nossa pesquisa acadêmica cujo objetivo é 
conhecer a realidade da formação de professores de espanhol no Brasil, a partir de 
sua trajetória histórica e atuais marcos regulatórios, destacando experiências de três 
projetos acadêmicos, Universidade Federal do Pará – PA, Universidade de São 
Paulo – SP e Universidade Estadual de Londrina – PR. Ademais, verificar de que 
maneira os documentos legais refletem o atual processo de formação de 
professores e identificar se existem diferenças regionais quanto à qualidade dessa 
formação inicial. Tendo como base teórica Bohn (2003 apud Gil, 2008), Eres 
Fernández (2000), Gil (2008), Kanashiro (2007), Rinaldi (2006, 2011), entre outros, 
procuraremos traçar um panorama do ensino desse idioma, utilizando uma 
metodologia que nos permita, através de entrevistas semi-estruturadas com 
docentes e, ainda, por meio de questionários enviados a uma lista de discussão da 
área chamada ELEBRASIL visando a participação dos emais agentes que compõem 
os cursos de licenciatura em Letras/Espanhol. 
 
Palavras chave: Licenciatura em Letras/Espanhol. Ensino Superior. Formação 
Inicial 
 

Introdução 

Ao longo da história da formação de professores de espanhol no território 

brasileiro, temos acompanhado certa oscilação em termos de valorização linguística 

e, consequentemente, dos profissionais envolvidos com o idioma, entre eles a figura 

do professor de ensino médio e ensino superior.  

Entre a inserção do idioma como uma disciplina da educação básica brasileira 

e sua retirada do currículo escolar, ao longo de, aproximadamente, setenta anos, o 

idioma vem tomando seu espaço na comunidade brasileira, inclusive sendo 

estudado, nos dias atuais, como língua de herança. 
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Nos dias atuais, a LDB (Lei 9.394/96) prevê a obrigação do estudo de duas 

línguas estrangeiras sem mencionar algum idioma específico (como outros 

documentos anteriores) no Ensino Médio e de pelo menos uma no Ensino 

Fundamental II, sem proibir que se inicie esse estudo nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental I ou mesmo na Educação Infantil, níveis de ensino que formam a 

Educação Básica Brasileira. O referido documento inclui, também, a Educação 

Especial, Educação de Jovens e Adultos e, finalmente, o Ensino Superior. 

No último ano, tivemos a oportunidade de estar presente em diversos eventos 

acadêmicos na área de espanhol, que vêm acontecendo no país e o exterior. 

Pudemos observar que, durante comunicações, palestras, mesas redondas, 

conferências e mini-cursos assistidos, estudantes dos últimos anos de graduação 

apresentavam algumas deficiências quanto à sua formação como, por exemplo, 

dificuldade em se comunicar na língua que optaram ensinar quando formados, o que 

revela um baixo nível de proficiência linguística dos futuros professores. 

Além dessa dificuldade linguística, observamos, também, que muitos 

professores se interessam pelo ensino de espanhol para crianças, mas não 

encontram, nos programas de graduação, qualquer menção a esse ensino.  

Essa questão nos faz voltar nosso olhar para a qualidade do Ensino Superior 

no momento atual. Entendemos que muito há que se discutir e refletir, pois a 

realidade nos mostra uma crise institucional de política linguística, ideológica, social 

e curricular entre outros, o que demanda uma reconstrução dos paradigmas 

seguidos até então para a formação docente.  

Diante disso, propusemo-nos a responder os seguintes problemas de 

pesquisa: a atual formação inicial para o ensino de espanhol para a Educação 

Básica no Brasil oferece condições para o desenvolvimento da competência 

profissional necessária ao processo educativo? Que elementos podem ser 

observados nos projetos acadêmicos que potencializam e (ou) fragilizam essa 

formação? Outras questões permeiam nosso problema, dando contornos ao 

percurso que escolhemos, como por exemplo, por que, historicamente, a língua 

espanhola apresenta oscilação em termos de valorização do idioma e seu estudo? 

Existem conflitos entre a política linguística federal e o ensino da língua espanhola 

no Brasil? Se sim, quais são eles e por que existem? Que medidas são necessárias 

e possíveis para dirimir, senão extinguir, tais conflitos? Como se apresenta a 
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distribuição nacional dessa formação inicial? Qual é o espaço possível para a 

formação inicial de professores de espanhol para crianças? 

Assim, nosso objetivo é conhecer a realidade de formação de professores de 

espanhol no Brasil, a partir de sua trajetória histórica e atuais marcos regulatórios, 

destacando experiências de três projetos acadêmicos. Especificamente buscamos: 

a) resgatar, sob a perspectiva histórica, o itinerário do ensino de espanhol e da 

formação de professores desse idioma, no Brasil; b) verificar de que maneira os 

documentos legais refletem o atual processo de formação de professores de 

espanhol neste país; c) identificar as diferenças regionais, se houver, quanto à 

qualidade dessa formação inicial. 

 

Metodologia 

Buscaremos realizar um levantamento de referenciais teóricos sobre a história 

do ensino de espanhol no Brasil e a formação de professores desse idioma, além de 

selecionar e analisar documentos legais e oficiais sobre os cursos de licenciatura em 

espanhol que existem no Brasil. 

Realizaremos uma análise de projetos acadêmicos de Curso de 

Letras/Espanhol de três universidades, quais sejam: Universidade Federal do Pará – 

PA, Universidade de São Paulo – SP e Universidade Estadual de Londrina – PR, 

bem como entrevistas semi-estruturadas com docentes que ministram esses cursos. 

Por meio de entrevista e/ou questionários enviados pela Lista de Discussão 

ELEBRASIL, procuraremos levantar, ainda, as diversas realidades brasileiras quanto 

à formação inicial do professor de espanhol e verificaremos, ainda, por meio do 

auxílio da Lista de Discussão, como acontece a formação de professores de 

espanhol para crianças. 

 

Referencial teórico 

Para falar do ensino de espanhol no Brasil necessário é, sem dúvida, revisitar 

o tema da política linguística, resgatando toda a história do processo de ensino de 

idiomas, em especial o espanhol.  

O Brasil sempre foi um país com forte tradição monolíngue, devido aos fatores 

históricos que forjaram sua identidade nacional. No início do século XIX a língua 

francesa começou a ser estudada como língua estrangeira, aos poucos competindo 
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com a língua inglesa até esta última se tornar a língua do poder, da tecnologia e do 

comércio.  

Segundo Bohn (2003 apud GIL, 2008), no período de 1940-1960, eram 

ensinadas na escola, juntamente com o latim, três línguas estrangeiras modernas, 

incluindo-se aí o espanhol.  

Segundo Eres Fernández (2000, p.273),  

La enseñanza del español en las escuelas secundarias brasileñas 
sólo se incluye a partir de 1942, al lado del francés y del inglés, que 
ya formaban parte del currículum desde 1855. Sin embargo, el 
reducido número de horas de clase destinado al castellano hace que 
ocupe, em esos momentos, um lugar de poquísima relevancia. 
 

No período da ditadura militar, ou seja, nos anos de 1964 a 1988, a educação 

brasileira serviu muito mais aos interesses internacionais do que propriamente 

internos, pois seu foco principal, como sustenta Gil (2008), foi o desenvolvimento de 

competências técnicas como forma de preparo para a industrialização e para o 

comércio internacional. 

Em 1961, o Brasil realizou uma reforma na educação e sobre o assunto não 

podemos deixar de destacar os apontamentos de Eres Fernández sobre o ensino de 

espanhol, quando diz que  

La reforma educativa brasileña de 1961 sitúa la enseñanza de las 
lenguas extranjeras en los niveles básico y secundario en el ámbito 
de las asignaturas optativas o complementarias (CHAGAS, 1979: 
123) y faculta a cada centro la posibilidad de elegir el(los) idioma(s) 
que incluirá(n) en su plan de estudios. (ERES FERNÁNDEZ, 2000, 
p.273). 
 

Em 1971, com o advento da Lei n. 5.692 instituiu-se novos caminhos para o 

sistema educativo brasileiro, no entanto o panorama do ensino de idiomas não 

sofreu grandes alterações senão a obrigatoriedade de incluir uma língua estrangeira 

no ensino secundário, sem especificar qual e, com isso o efeito foi consolidar o 

inglês no ensino regular (ERES FERNÁNDEZ, 2000; RINALDI, 2006). 

Nos anos 80, o interesse pelo estudo do espanhol permanecia inócuo, cujas 

explicações, naquele momento histórico, eram muitas, ou seja, desde a questão 

política de interesse em incluir no sistema educativo tal ensino até o reduzido 

número de professores que se licenciavam ao longo desses anos e os escassos 

materiais didáticos de ensino de espanhol disponíveis no mercado brasileiro. (ERES 

FERNÁNDEZ, 2000). 
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Com o advento da Lei 9.394/96 (atual LDB), o ensino de idiomas estrangeiros 

foi incluído com caráter obrigatório a partir da quinta série (atual sexto ano) do 

ensino fundamental, deixando a critério de cada comunidade escolar a eleição de 

que idioma oferecer aos estudantes. 

Mesmo com o avanço do arcabouço legal brasileiro, os problemas 

permaneceram e podem ser facilmente explicados, como nos ensina Eres 

Fernández (2000), 

Si, por una parte, la demanda para aprender el español era 
insignificante, el interés de las facultades y universidades en 
mantener los correspondientes cursos de licenciatura también ló era, 
ya que el alumnado prefería estudiar el inglés, por ejemplo, cuyas 
posibilidades de trabajo eran mayores y mejores. (ERES 
FERNÁNDEZ, 2000, p.274) 

 

Portanto, em 2005, o governo brasileiro sancionou a Lei nº 11.161 que tornou 

a oferta de ensino de espanhol obrigatório no ensino médio e, mesmo assim, o 

ensino de espanhol no Brasil se nos apresenta com uma realidade difícil e 

contraditória no que diz respeito à formação e à qualificação dos professores e às 

condições de trabalho.  

Considerando o contexto nacional e a realidade do sistema brasileiro, isto é, 

suas características, a evolução do ensino de espanhol têm sido consideráveis nos 

últimos vinte anos e, por isso, esperamos que a presente pesquisa possa discorrer 

sobre a valorização do espanhol e seu estudo. 
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