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Apresentação 

 

 O ensino de espanhol na educação básica brasileira, oficialmente, remonta ao Colégio 

Pedro II. Dizemos oficialmente porque, como será apresentado neste livro, algumas escolas 

ofereceram o ensino dessa língua em seus quadros anteriormente, mas a oferta pelo Colégio 

Pedro II é verdadeiramente reconhecida como a data inicial e possui um caráter simbólico 

muito forte, uma vez que se tratava de uma escola pública que servia de modelo nacional e a 

inclusão da língua representava um gesto a favor da união americana.  

Dentre as línguas estrangeiras oferecidas no colégio, o espanhol foi a última a ser 

implementada, após concurso, em 1919. Desde a sua fundação, em 2 de dezembro de 1837, 

a escola vinha oferecendo regularmente inglês e francês, além de, eventualmente, alemão e 

italiano. Também estiveram presentes as línguas clássicas: o latim e o grego. O espanhol, 

além de ter sido a última língua a surgir nos bancos escolares do Colégio Pedro II, teve sua 

estreia marcada não por um interesse real do reconhecimento da sua importância, mas, como 

já dito, tratou-se de um gesto político. Sua permanência inicial foi bastante breve, contudo 

retornou algum tempo depois como disciplina obrigatória com caráter de lei. 

Atualmente, por conta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a situação do 

ensino de línguas estrangeiras no Brasil, desconsiderando o inglês, é, no mínimo, deprimente. 

Na contramão da situação brasileira, no Colégio Pedro II, o espanhol ainda goza de prestígio, 

sendo a segunda língua ofertada para metade dos alunos dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e a única para uma boa parcela dos estudantes do Ensino Médio. Nesse sentido, 

o Departamento de Espanhol foi fundado em fins de 2014 e vem se desenvolvendo 

velozmente, demonstrando-se, assim, sua força e importância na instituição.  

Este livro pretende repensar criticamente a situação do ensino de espanhol no Colégio 

Pedro II (e no Brasil, muitas vezes) ao longo de um espaço de um século (1920-2020); 

lembremos que o primeiro concurso para professor de espanhol no Colégio Pedro II ocorreu 

em 1919, mas as aulas só tiveram início em 1920. A visão crítica que propomos nos permite 

uma revisão histórica para refletir sobre o que temos hoje e o que planejar para o futuro. Para 

esse longo trabalho, que durou mais de cinco anos, contamos, em sua maioria, com 

professores e ex-professores de espanhol do colégio. Além disso, contamos com um 

professor também do colégio, mas do Departamento de História, e um único autor totalmente 
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externo à instituição, mas em cujas pesquisas uma visão histórica do ensino de espanhol (e, 

consequentemente, o Colégio Pedro II) está fortemente presente.  

O livro se divide em três partes. A primeira delas se intitula “Repensando o Colégio 

Pedro II e o ensino de espanhol”; essa parte busca apresentar algumas informações históricas 

sobre o colégio, em “Para além da poeira dos séculos – uma breve história crítica do Colégio 

Pedro II”, de Eduardo Borges de Carvalho Nogueira, e o papel da educação linguística em 

espanhol no nosso país, em “O espanhol no Colégio Pedro II: uma história de pioneirismos 

e de resistências”, de Dayala Vargens e Viviane Antunes. 

A segunda parte, denominada “Um século de ensino de espanhol no Colégio Pedro II 

(apesar da descontinuidade)”, apresenta, detalhadamente, como se deu (e ainda se dá) o 

trabalho com a língua espanhola no Colégio. Para tanto, realizamos uma divisão da oferta de 

espanhol na instituição em sete fases, com um capítulo para cada uma delas. O primeiro 

capítulo, “A institucionalização do ensino da língua espanhola no Colégio Pedro II”, de 

Anselmo Guimarães, trata do início do ensino de espanhol no Pedro II, como um gesto de 

agradecimento ao governo uruguaio, período que durou de 1920 a 1925. Em seguida, “O 

ensino de espanhol no Colégio Pedro II de 1942 a 1961 – A obrigatoriedade do ensino de 

espanhol em nível nacional”, de José Ricardo Dordron de Pinho, Maristela da Silva Pinto e 

Viviane Mendonça de Menezes Guimarães, discute o período de quase 20 anos em que todo 

o país devia oferecer espanhol no Ensino Secundário, seguindo o que determinava a Reforma 

Capanema. O capítulo seguinte, “O ensino de espanhol no Colégio Pedro II de 1961 a 1984 

– Um período de permanência e de exclusão”, de José Ricardo Dordron de Pinho, Rachel 

Monnier Ferreira e Fernanda Panaro, trata da fase sobre a qual se tem menos informação; 

nem sequer foi possível descobrir se o espanhol esteve presente em todo o período. Optamos 

por delimitá-lo dessa maneira por ele corresponder, inicialmente, ao momento da 

promulgação da 1ª LDB, quando o espanhol deixou de ser obrigatório, mas continuou sendo 

oferecido no colégio, e o momento em que passou a ser oferecido em atividades extraclasse, 

tema tratado no capítulo seguinte. 

Dando continuidade à segunda parte do livro, o capítulo “O ensino de espanhol no 

Colégio Pedro II (1985 a 1988): disputas e resistência na busca por um espaço de 

legitimidade”, de Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua, trata do período em que o 

espanhol foi oferecido no colégio em um novo contexto, como atividade extraclasse: o 
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chamado Clube de Espanhol; essa atividade se realizou pela atitude de uma professora de 

outro departamento formada em espanhol. A mesma autora, em “Um olhar sobre o ensino de 

espanhol no Colégio Pedro II (1991-1995): reflexões sobre conhecimento, currículo e 

sociedade”, discute a retomada do Clube de Espanhol, mas, dessa vez, as atividades do Clube 

foram realizadas após concurso público com o objetivo de contratar professores para tal fim. 

Os dois últimos capítulos, “A inclusão do espanhol no currículo de 1996 a 2013: um período 

em franca ebulição”, de Isabela Maria de Abreu, Luziana de Magalhães Catta Preta e Patrícia 

Carvalho de Onofre, e “O Espanhol como Departamento no Colégio Pedro II”, de Amanda 

Lilian Aguiar de Barros Mesquita, Daniele Gomes Cabral, Elen Fernandes dos Santos e 

Liliene Maria Hanovich Novaes da Silva, tratam da inclusão efetiva do espanhol no currículo. 

A diferença é que o primeiro desses capítulos remonta ao momento em que tal inclusão se 

deu, ainda no Departamento de Línguas Estrangeiras Neolatinas, e o segundo corresponde 

ao momento em que alcançamos plena autonomia, com o desmembramento do departamento 

anterior e a consequente criação do Departamento de Espanhol, com todos os benefícios 

dessa independência. 

Por fim, a terceira parte, cujo título é “Sobre o ensino de espanhol anterior ao Colégio 

Pedro II e o ensino da literatura hispânica no CPII”, conta com dois capítulos. O primeiro, 

“O ensino de espanhol no Brasil anterior ao Colégio Pedro II (1821-1919)”, de Anselmo 

Guimarães, traz informações relativas à oferta de espanhol em escolas brasileiras antes de 

sua inclusão no Colégio Pedro II. Em “Literatura, dependência cultural e espanhol Língua 

Estrangeira no Colégio Pedro II”, de Antonio Andrade, discute-se o ensino da literatura de 

povos hispânicos no referido colégio em momentos em que não havia qualquer vinculação 

com a língua.  

 

José Ricardo Dordron de Pinho 

(Organizador) 
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Capítulo 1 

Para além da poeira dos séculos:  

uma breve história crítica do Colégio Pedro II 

 

Eduardo Borges de Carvalho Nogueira 

 

O convite que me foi feito para elaborar um capítulo a respeito da história do Colégio 

Pedro II apresentou-se um tanto quanto vago. Narrar a história de uma instituição mais do 

que centenária é tarefa árdua, sobretudo quando buscamos escapar das armadilhas de uma 

narrativa que enalteça certas memórias, que enobreça certos heróis ou que desmereça certas 

trajetórias. Portanto, como pensar sobre este antigo colégio? Ou melhor, o que pensar a seu 

respeito, sendo o alvo de nosso pensamento portador de uma face portentosa que ostenta um 

empoeirado e às vezes recordado título de “imperial”? 

Assim, de modo a definir como proceder a pesquisa sobre um tão tradicional colégio, 

executou-se breve busca de informações sobre seu passado. Com isso, percebe-se muito 

facilmente o quão acessíveis são os dados que esclarecem seu surgimento na cidade do Rio 

de Janeiro. Conforme o próprio site da instituição apresenta, suas raízes remontam ao século 

XVIII, especificamente ao ano de 1739, quando o bispo Dom Antônio de Guadalupe teria 

fundado o Colégio dos Órfãos de São Pedro1. Segundo Dunlop (1963), em 1758, um senhor 

chamado Manoel de Campos Dias ergueu uma capela dedicada a São Joaquim, onde hoje 

fica a Rua Camerino. Atentando para o fato de o Colégio dos Órfãos ali perto contar com 

edificações muito modestas, Dias e um anônimo senhor oriundo de Minas Gerais teriam 

doado parte de suas terras nos arredores da capela de São Joaquim aos órfãos de S. Pedro. 

Ainda hoje o campus Centro do Colégio Pedro II situa-se no local para onde foi transferido 

o Colégio dos Órfãos.  

Tornado, em 1766, o colégio em Seminário São Joaquim, este era responsável pela 

“formação moral, religiosa e intelectual de órfãos” (FERNANDES, s/d). Em uma cidade cuja 

vivência escolar e acadêmica era restrita às instituições religiosas, quando da expulsão dos 

                                                 
1 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-cpii/1631-per%C3%ADodo-

imperial.html. Acesso em: 31 jul. 2017. 
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jesuítas em 1759, o Seminário São Joaquim acabou por ganhar destaque, “funcionando como 

um polo de cultura na cidade do Rio de Janeiro”2.  

A passagem supracitada da narrativa histórica oferecida pela instituição faz levantar 

uma suspeita: haveria aqui o enaltecimento de uma memória? Uma memória, diga-se de 

passagem, que já anteciparia uma vocação como “polo cultural” da parte do Colégio Pedro 

II. Sabe-se que o Rio de Janeiro do século XVIII contava com pouquíssimas escolas e 

nenhuma universidade ou curso superior. A educação formal era controlada, de fato, pela 

Igreja e, no caso das aulas técnicas voltadas para a segurança da cabeça da América 

Portuguesa, pelos quartéis (CAVALCANTI, 2004, p. 157). E, para além do célebre Colégio 

dos Jesuítas, havia outros seminários e conventos que disponibilizavam acesso aos cursos 

oferecidos por inacianos, beneditinos e franciscanos, como o Convento da Ajuda (destinado 

às meninas órfãs), o Seminário São José e o da Lapa do Desterro (idem). Assim, em meio a 

outras instituições também voltadas ao ensino, mesmo após 1759, o que haveria no Seminário 

São Joaquim para torná-lo um “polo de cultura na cidade do Rio de Janeiro”, lembrando o 

rígido controle que havia da parte da coroa portuguesa sobre o ensino administrado em sua 

colônia, fator que limitava possíveis ascendências de nível educacional?  

Informação apresentada acriticamente tanto pelo site institucional como em artigos 

razoavelmente recentes (p. ex. SANTOS, 2010), a exaltação do Seminário São Joaquim como 

“polo de cultura” pode revelar uma postura teleológica a respeito do papel do Colégio Pedro 

II junto à educação brasileira. Apresentado como “profeta” sobre o futuro da instituição que 

viria a ser, o seminário teria transmitido a seu herdeiro características como liderança e 

erudição em meio a um pântano de ignorância e obscurantismo. Afinal, subjacente à ideia de 

considerar uma instituição colonial de ensino como “polo cultural” está aí, de certo modo, 

um pensamento que privilegia as expressões culturais de matriz europeia, negligenciando as 

demais expressões das outras muitas etnias que habitavam o território luso-brasileiro, assim 

como suas formas de transmissão e perpetuação de conhecimento. 

Fechado por ordem de D. João VI em 1818 para abrigar os soldados do Corpo de 

Artífices e Engenheiros da Divisão Portuguesa e reaberto em 1821 pelo príncipe regente D. 

Pedro, somente em 1837 o Seminário São Joaquim tornou-se o Imperial Collegio de Pedro 

                                                 
2 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-cpii/1631-per%C3%ADodo-

imperial.html. Acesso em: 31 jul. 2017. 
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Segundo. Fato ocorrido durante a regência de Pedro de Araújo Lima, seu ministro interino, 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, liderou o processo de erguimento desta nova instituição 

imperial. Tal inauguração, realizada como homenagem ao futuro imperador, fazia parte de 

um conjunto de ações políticas voltadas para a criação de um projeto de identidade nacional. 

Assim, em finais da década de 1830, além do Colégio, foi também fundado o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Naquele, o peso da disciplina histórica, aplicada 

desde o terceiro ano do curso de nível secundário, era alto, sobretudo em meio a um currículo 

que prezava pela formação clássica e erudita (SANTOS, 2012). Neste, de cariz ilustrado e 

romântico em suas publicações, enfatizaram-se o conhecimento e a exaltação das terras sob 

controle do Império, divulgando-se biografias de escritores coloniais e relatos de viajantes 

pelo vasto território brasileiro (BOSI, 2012).  

Assim, atrelado ao Estado como a única escola oficial a oferecer o curso secundário 

(equivalente hoje ao segundo segmento do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio), o 

Imperial Collegio veiculava a versão da História nacional elaborada pelo IHGB. Nele, 

portanto, ensinava-se o projeto de identidade nacional oficial do Império (SANTOS, 2012), 

seu projeto civilizador, visando a consolidar o Estado e construir uma Nação (ANDRADE, 

1999). Deve ser acrescentada a esta afirmativa uma importante informação que auxilia a 

entender que modelo era seguido para pensar tal projeto educacional e civilizacional: o 

colégio foi organizado segundo padrões educacionais europeus, utilizando como modelo a 

estrutura do Collège Henri IV3, de Paris (CARDOSO, 2013, p. 2).  

Infere-se, com isso, que o programa educacional do Colégio, ligado ao projeto 

político imperial, apresentava-se como defensor de uma perspectiva específica de civilização, 

branca e cristã. Seus intelectuais, assim como os do IHGB,  

[…] utilizaram a concepção de História que se constituía na Europa naquele 

momento. A escrita era fundamentada em uma história universal, ligada às 

tradições iluministas, de cunho científico. Esta modalidade atendia à necessidade 

de pesquisar o passado colonial e de valorizar a realidade brasileira sem deixar de 

incluir o país na civilização ocidental (SANTOS, 2012, p. 81). 

 

                                                 
3 Um dos mais tradicionais colégios públicos secundaristas franceses, foi fundado em 1796. Tem como estrutura 

a divisão em collège (os quatro primeiros anos do ensino secundário francês) e as classes préparatoires (cujo 

objetivo reside em preparar o estudante para os institutos superiores do ensino francês). Disponível em: 

http://www.lycee-henri4.com/. Acesso em: 31 jul. 2017. 
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De modo a garantir a execução de tal proposta, e consoante as práticas políticas 

centralizadoras do Segundo Reinado, instituíram-se medidas que buscavam tornar o Collegio 

o padrão para a educação secundarista imperial. Exemplo deste esforço foi a proposta de 

unificação e publicação dos materiais didáticos, como livros didáticos e compêndios 

(ANDRADE, 1999). Massunaga (1989), no entanto, afirma que esta disposição unificadora, 

que tentava organizar os cursos livres preparatórios para as instituições de ensino superior, 

esbarrava justamente na preponderância destes com relação às demandas do alunado. Estes, 

inclusive os pertencentes ao Colégio de Dom Pedro II, abandonavam o final do curso regular 

do secundário para buscar, nas aulas avulsas, meios para obterem sucesso nas seleções para 

as academias do Império. Ainda assim, o prestígio detido por aqueles que finalizavam seus 

estudos na instituição era notório, fato que se perpetua na percepção da qualidade de seu 

ensino ainda hoje. 

Visando a expandir sua atuação em meio à Corte imperial carioca, o Collegio sofreu 

expansões e alterações físicas a partir de meados da década de 1850: em 1857, a instituição 

é cindida em externato, situado no atual Campus Centro, e internato. Este, por sua vez, 

localizava-se inicialmente nos arredores do atual Largo da Segunda-Feira, na Chácara do 

Matta, no bairro do Engenho Velho, atual Tijuca. Em 1888, contudo, foi transferido para o 

bairro de São Cristóvão, servindo como embrião dos campi nele situados e da Reitoria4.  

Com o advento da república, em 1889, o colégio sofreu novas alterações, a começar 

por seu nome. Após seis dias da proclamação, foi rebatizado como Instituto Nacional de 

Educação Secundária, e depois, no ano seguinte, como “Ginásio Nacional” 5 . Sob esta 

denominação, serviu como referência para as demais escolas secundaristas, de modo que suas 

experiências no campo do ensino fossem compartilhadas por outras instituições (NUNES, 

1999). Além disso, seus alunos eram os únicos dentre todos os oriundos de escolas 

secundárias que, ao se formarem, recebiam o título de “bacharel em Letras” (alterado 

posteriormente para “bacharel em Ciências e Letras”), garantindo-lhes ingresso direto a 

cursos superiores (PPPI-CP2, 2002, p. 29). Outro exemplo de reforço de seu status em meio 

                                                 
4 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-cpii/1631-per%C3%Adodo-

imperial.html. Acesso em: 31 jul. 2017. 
5 Somente em 1911, durante o governo de Hermes da Fonseca (ex-aluno), o colégio retornou a ser nomeado 

de forma parecida com a original: Colégio Pedro II. Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-cpii/1632-per%C3%ADodo-republicano.html. Acesso 

em: 31 jul. 2017. 
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à educação brasileira é o fato de, na década de 1920, a instituição, já renomeada como 

Colégio Pedro II, ter possuído assentos fixos no Conselho Nacional de Ensino (PPPI-CP2, 

2002, p. 29). 

É necessário frisar que, ainda que em constante movimento para preservar seu lugar 

de destaque na educação nacional, o colégio sofreu transformações profundas ao longo do 

século XX e no século atual. Transformações estas que acompanharam as diversas 

conjunturas educacionais, políticas e sociais do período republicano. Fato é que a busca pela 

manutenção de seu status contribuiu para a elaboração de certas memórias e identidade que 

colaboraram para tal fim. E, o que é pertinente à elaboração das memórias (que são seletivas), 

outras foram removidas do hall dos ilustres momentos da história escrita institucionalmente. 

Assim, dando foco a outras memórias de grupos silenciados na elaboração da 

memória institucional, apresentam-se aqui algumas histórias excluídas do panteão do 

Colégio Pedro II: as alunas do colégio e os professores negros e mestiços nele presentes.  

A trajetória da educação feminina no Brasil, marcada pela luta das mulheres pelo 

acesso ao ensino formal, sobretudo no século XX, deixou sua marca no Colégio de Dom 

Pedro II somente em finais do período imperial. Sabendo que a noção de educação à mulher 

passava pelos múltiplos obstáculos a ela impostos, sobretudo na patriarcal sociedade 

brasileira do século XIX, não é de se espantar a quase ausência delas nas fileiras do alunado 

da instituição. Segundo Bonato, entre 1883 e 1885 ocorreu o ingresso de cerca de 20 alunas 

no colégio; as primeiras, Cândida e Leonor Borges Ribeiro, eram filhas do professor de 

Medicina da instituição, dr. Cândido Barata Ribeiro (BONATO, 2002).  

Percebe-se, portanto, um sinal a respeito do perfil do embrionário corpo discente 

feminino a partir das informações das filhas do médico: elas, provavelmente, só obtiveram 

acesso ao colégio mediante sua posição social de destaque em meio à sociedade da época. 

Sendo a instituição majoritariamente elitista na formação de seu masculino corpo de alunos, 

é previsível que o mesmo ocorresse às alunas.  

Com a transformação do colégio em princípios do regime republicano, as discentes 

tiveram a garantia de seus estudos em instância separada dos demais alunos do externato do 

Ginásio Nacional. Restritas ao curso noturno oferecido pela instituição, nesta poderiam 

realizar o curso regular ou somente aulas avulsas de seu interesse. Ampla gama de disciplinas 

eram oferecidas, tendo o curso regular duração de 5 anos (BONATO, 2002). Há de se 
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ressaltar aqui que a qualidade do ensino secundário lá oferecido, percebida como superior, 

diferia da apresentada nas instituições de ensino direcionadas às mulheres, como a Escola 

Normal e o Liceu de Artes e Ofícios. Sendo assim, o ingresso de alunas ao Ginásio Nacional 

revela a demanda de parte da classe média em ascensão na capital federal por uma educação 

mais sólida, inclusive a oferecida às mulheres.  

A isto somam-se os esforços feministas da década de 1920, quando, por exemplo, o 

Colégio Pedro II foi mencionado na Conferência pelo Progresso Feminino de 1922. Ocorrida 

no Rio de Janeiro e organizada pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, serviu 

como meio para a defesa do ingresso feminino no colégio, o qual, apesar de oferecer curso 

noturno a mulheres, restringia seu acesso para além deste turno, limitando severamente, 

portanto, o número de vagas a futuras alunas. Assim, em 1927 estavam matriculadas no 

externato 27 alunas, enquanto alunos do sexo masculino eram 717. Em cerca de dez anos, 

por sua vez, o corpo discente era formado por 639 alunas e 1857 alunos (BONATO, 2002).  

Esta breve exposição da trajetória feminina, por sua vez, não aparece em nenhuma 

das narrativas históricas disponibilizadas pelo Colégio Pedro II. Em seu Projeto Político 

Pedagógico Institucional, de 2002, tal grupo é silenciado, transmitindo a ideia de um corpo 

discente homogêneo quanto ao gênero e, portanto, masculino. Supõe-se, assim, existir uma 

postura negligente por parte da instituição quanto à importância da presença feminina em 

suas fileiras discentes. A título de esclarecimento, aliás, as distinções apresentadas no 

documento citado referem-se a indicadores socioeconômicos, sem muitas distinções para 

além de patrimônio e instrução presentes nas famílias dos alunos. Além destas, é feita 

referência à presença de alunos deficientes ao serem mencionados os convênios com 

instituições de ensino ligadas ao público portador de deficiências, como o Instituto de 

Educação dos Surdos (Ines).  

Da mesma forma, a presença negra no colégio é também ocultada. Em uma sociedade 

onde as distinções sociais, econômicas, culturais e políticas são atravessadas pelas infelizes 

heranças da escravidão africana, a ausência à menção de professores ou alunos negros revela, 

novamente, possíveis posturas negligentes quanto ao impacto disto na história da instituição.  

Fazendo breve busca de informações a esse respeito, encontram-se sinais de pesquisas 

no sentido de elucidar tais questões, assim como outras ligadas às questões de gênero no 

colégio. Em artigo apresentado ao VIII Congresso Brasileiro da Educação, de 2015, Elisabeth 
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Monteiro Silva revela as trajetórias de três professores negros do Colégio de Dom Pedro II: 

Lucindo Pereira dos Passos, Antônio de Castro Lopes e Antonio José de Souza. Médicos e 

latinistas, foram professores do colégio na segunda metade do século XIX – período em que 

a sociedade brasileira era marcada em diversos níveis pela presença da escravidão africana, 

o que gerava pesado estigma sobre aqueles que, mesmo livres, possuíam em seus corpos 

marcas que os ligassem a possíveis antepassados africanos, e, portanto, descendentes de 

escravos em sua maioria. 

Pesquisas historiográficas dos últimos vinte anos a respeito da presença de negros 

livres na sociedade escravocrata brasileira, nas quais se destacam, entre outros, Hebe Castro 

e Mariza Soares, apresentam investigações profundas a respeito de homens como estes três 

professores. Afinal, é notório o fato de que sua presença entre os demais docentes do colégio 

representava uma minoria. Tais pesquisas, por sua vez, elucidam as redes de sociabilidade e 

o acesso a cargos que lhes conferissem possibilidades de ascensão social em meio à altamente 

hierarquizada sociedade imperial brasileira. A ocupação de cadeiras no Colégio de Dom 

Pedro II poderia, portanto, significar um desses cargos que os distinguiriam em meio a um 

Império dominado por brancos.  

A presença negra no colégio, por sua vez, era motivo de espanto a viajantes que por 

aqui passavam. Estes, quando imbuídos das ideias científicas de seu tempo, altamente racistas, 

percebiam nossa sociedade como degradada devido à miscigenação entre as raças. Um 

desses viajantes, o suíço Louis Agassiz, que esteve no Brasil entre 1865 e 1866, foi 

conferencista no colégio a convite do reitor à época, o professor Manoel Pacheco da Silva. 

Agassiz, adepto das ideias criacionistas, relata em seu diário o seguinte a respeito da 

população que encontrou frequentando a instituição:  

Os alunos eram de todas as raças, viam-se entre eles negros e todos os matizes 

intermediários até o branco; e mesmo o professor de uma das classes superiores de 

língua latina era de puro sangue africano. É uma prova de que não existe 

preconceito de cor. Esse professor havia feito o melhor exame num recente 

concurso para a cadeira que ocupava e, por unanimidade, fora escolhido, de 

preferência a vários brasileiros de ascendência europeia, que se haviam inscrito ao 

mesmo tempo que ele para o cargo vago (AGASSIZ, 1975, p. 92). 

 

Para além do professor citado (que seria Lucindo Pereira dos Passos, segundo Silva), 

menciona-se ainda a presença de alunos negros “e de todos os matizes intermediários”. Isto 

revela elementos muito caros à história da instituição que necessitam de uma análise mais 
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profunda e de um reconhecimento pelo colégio de que isto é parte de sua história, parte 

importante. Uma importância necessária para o rompimento da já mencionada postura 

negligente da instituição na construção de sua “história oficial”. Negligência, aliás, 

possivelmente embranquecedora, pois, por não revelar ao longo de quase dois séculos as 

diferenças raciais existentes em seu seio, o colégio estabelece uma percepção “sem cor” de 

si mesmo em sua narrativa histórica. Esta ausência de cor, em uma sociedade cujos 

parâmetros de normalidade passam pela cor branca, pode, arriscadamente, criar a falácia de 

que, homogeneamente, o Colégio Pedro II foi uma instituição branca integralmente.  

Sendo assim, esta breve exposição de trajetórias não visíveis nos anais históricos 

institucionais do colégio denota uma tentativa de homogeneização, por parte da instituição, 

de sua própria memória. Memória, aliás, em contínua construção por quase dois séculos e 

fazendo uso de símbolos que agregam afetivamente seus estudantes e trabalhadores. Contudo, 

como dito anteriormente, a memória é seletiva. Os estudos supracitados revelam a 

necessidade de nela introduzir outros agentes do passado desta instituição. Garante-se, assim, 

a agregação de elementos plurais em sua identidade, complexificando-a. 

Tal pluralidade identitária, por sua vez, pode ser analisada até mesmo quanto ao peso 

da instituição na paisagem das cidades que hoje a abrigam. Inicialmente restrita a áreas como 

o Centro, Zona Norte e Zona Sul6 do Rio de Janeiro, nas últimas décadas o Colégio se 

expandiu para diferentes paragens, como Realengo, na Zona Oeste da capital fluminense, e 

municípios da sua região metropolitana, como Niterói e Duque de Caxias. Tais mudanças, 

acompanhadas pelas alterações de seu regime organizacional7, apresentam sinais de inserção 

em novos espaços de diferentes cidades, alterando, por sua vez, o próprio perfil de sua 

comunidade escolar. Alterações que continuamente seguem formando a identidade plástica 

e plural da instituição.  

                                                 
6 Quanto aos campi situados para além do Centro do Rio de Janeiro, foram erguidos ao longo da segunda metade 

do século XX a Seção Norte, atual campus situado no bairro do Engenho Novo, inaugurado em 1954, e a 

outrora conhecida Seção Sul, hoje campus Humaitá, fundada em 1957. Para além destes campi, há ainda os 

localizados no bairro da Tijuca, fundados em finais da década de 1980. Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-cpii/1633-expans%C3%A3o-do-cpii.html. Acesso 

em: 31 jul. 2017. 
7 A partir de 1967, o Colégio tornou-se Autarquia Federal, o que foi alterado em 2008, quando foi equiparado 

aos Insitutos Federais. Disponível em: http://www.cp2.g12.br/component/content/article/83-cpii/1635-o-

col%C3%A9gio-pedro-ii-hoje.html. Acesso em: 31 jul. 2017. 
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Assim, para abrir-se a possibilidade de entender mais a fundo as raízes do peso 

desta instituição na sociedade brasileira, é necessário ir além de seu brilho acadêmico e 

da ostentação do empoeirado título de “imperial”. Isto, aliás, pode permitir entender, por 

exemplo, como é possível que nesta tão antiga instituição existam movimentos e núcleos 

LGBT e feministas, como o Elos – Núcleo de Estudos e Ações em Gêneros e Sexualidades, 

o Retrato Colorido e o Feminismo 34 (estes últimos de organização estudantil) – 

movimentos recentemente criados como resposta a demandas de outros grupos sociais 

existentes e desejosos de visibilidade e direito à existência socialmente reconhecida. Ir 

além desse empoeirado título do colégio pode ainda nos fazer compreender as possíveis 

relações históricas entre a população negra que frequentou este colégio e a identidade 

étnica afrodescendente nela estabelecida e, hoje, reforçada e defendida pelo Núcleo de 

Estudos Afro-Brasileiros.  

Percebe-se, portanto, que, para escrever a longa história do Colégio Pedro II, que é, 

sem dúvida, fascinante, é necessário que estejamos prontos para ir além das camadas de 

poeira e empolamento que marcam as narrativas sobre e por ele construídas. Pode ser que, 

indo a fundo em seu passado, e não buscando somente enaltecer seu destaque formal junto à 

educação nacional, trajetórias imprevisíveis revelem um colégio que contribuiu muito mais 

à sociedade brasileira do que somente formando homens brancos ilustres. 
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Capítulo 2 

O espanhol no Colégio Pedro II: 

uma história de pioneirismos e de resistências 

Dayala Vargens  

Viviane Antunes 

 

Considerações iniciais: indissociabilidade entre política e educação 

 

Na contramão do que tem sido veementemente defendido em algumas esferas do 

cenário político atual1, iniciamos esta reflexão defendendo a indissociabilidade entre política 

e educação. Partimos do ponto de vista de que o ensino de línguas é claramente uma questão 

política, pois depende de decisões de cunho teórico e metodológico privilegiadas em sala de 

aula assim como de decisões tomadas nos gabinetes de governo (RAJAGOPALAN apud 

LAGARES, 2013, p. 184).  

Consideramos o âmbito educacional e, para nós, em especial, o da educação 

linguística em língua espanhola, terreno complexo de embates entre práticas políticas 

conflitantes. Aderindo ao ponto de vista foucaultiano no que tange à indissociabilidade entre 

macro e micropoderes, acreditamos que as práticas políticas (e político-educacionais) 

envolvem múltiplos agentes, cujas ações podem contribuir para a preservação de 

subjetividades modeladas pelo sistema dominante ou para fazer emergir “novas 

sensibilidades”, formas singulares de ver o mundo (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 22). 

Para Foucault (2004b, p. 43-44),  

A educação pode muito bem ser, de direito, o instrumento graças ao qual todo o 

indivíduo, numa sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de 

discurso; sabemos no entanto que, na sua distribuição, naquilo que permite e 

naquilo que impede, ela segue as linhas que são marcadas pelas distâncias, pelas 

oposições e pelas lutas sociais. Todo o sistema de educação é uma maneira política 

de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes 

que estes trazem consigo.  

                                                 
1 Referimo-nos, especialmente, ao movimento “Escola sem partido” (Disponível em: 

http://www.programaescolasempartido.org/), que, segundo Penna (2016), surge em 2004 ganhando força 

recentemente. Em entrevista dada em 2016, Penna afirma existir um projeto tramitando em âmbito nacional, 

nove outros em diferentes estados e no distrito federal, além de inúmeros municípios. Sobre o movimento, 

pondera Penna (2016): “O projeto se propõe a combater a ‘doutrinação ideológica’, mas nem sequer define 

o que seria isso e apenas insiste na defesa da ‘neutralidade’. Mas quem define o que é ‘neutro’ e o que é 

‘ideológico’?”. Mais informações podem ser encontradas em: http://www.anped.org.br/news/entrevista-

com-fernando-de-araujo-penna-escola-sem-partido-serie-conquistas-em-risco. Acesso em: 21/08/17. 
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Em Foucault (2008a; 2008b; 2012), a noção de política ultrapassa a dicotomia 

Estado/sociedade. Em face à teoria da soberania, segundo a qual somente o soberano governa, 

Foucault apresenta uma genealogia da governamentalidade. A proposição do filósofo se opõe 

à perspectiva monolítica do poder, à supervalorização e à mitificação do Estado, ressaltando 

a existência de uma multiplicidade de governos.  

Com a palavra governamentalidade, o autor concebe: 

1. O conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, 

cálculos e táticas que permite exercer esta forma bastante específica e complexa 

de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia 

política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança. 

2. A tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito 

tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre 

todos os outros – soberania, disciplina etc. – e levou ao desenvolvimento de uma 

série de aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes. 

3. O resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que 

se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco 

governamentalizado. (FOUCAULT, 2012, p. 429) 

 

Com a fusão do “governar” (gouverner) com a “mentalidade” (mentalité) e a criação 

do neologismo “governamentalidade”, Foucault enfatiza a interdependência entre o 

governamento e as mentalidades que legitimam essas práticas (FIMYAR, 2009, p. 38). No 

decorrer da obra foucaultiana, a noção de governamentalidade deixa de designar somente as 

práticas constitutivas de um regime de poder particular e passa a ser entendida como a 

maneira como se conduz a conduta dos homens, servindo, assim, como grade de análise para 

as relações de poder em geral (FOUCAULT, 2008a). Se, em um primeiro momento, o 

filósofo enfatiza com o conceito de governamentalidade as tecnologias de dominação, 

posteriormente, a governamentalidade é concebida como o ponto de encontro entre técnicas 

de dominação sobre os outros e técnicas de si. Segundo Fimyar (2009, p. 38), 

a governamentalidade pode ser descrita como o esforço de criar sujeitos 

governáveis através de várias técnicas desenvolvidas de controle, normalização e 

moldagem das condutas das pessoas. Portanto, a governamentalidade como 

conceito identifica a relação entre o governamento do Estado (política) e o 

governamento do eu (moralidade), a construção do sujeito (genealogia do sujeito) 

com a formação do Estado (genealogia do Estado) (FIMYAR, 2009, p. 38). 

Com o deslocamento do Estado de uma posição de proeminência, assinala-se a 

entrada na questão dos micropoderes instituídos em uma rede infinita nas relações sociais. 

Foucault entende que as relações de poder constituem um campo de ações de múltiplas 
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possibilidades: desde agir sobre uma população, agir sobre as ações de outrem (governo dos 

outros) até agir sobre a própria conduta (governo de si mesmo) (CANDIOTTO, 2010, p. 37). 

Devemos atentar para o fato de que a existência da governamentalidade em Foucault 

(2008a; 2008b) está atrelada às formas de “contracondutas” que lhes correspondem. Segundo 

essa perspectiva, as contracondutas constituem o sintoma de uma “crise de 

governamentalidade” (2008a, p. 93). Em um de seus manuscritos sobre governamentalidade, 

afirma Foucault (2008b, p. 535): “a política não é nada mais nada menos do que o que nasce 

com a resistência à governamentalidade, a primeira sublevação, o primeiro enfrentamento”.  

Acreditamos que uma das formas de enfrentamento à governamentalidade no âmbito 

educacional vai além das questões relativas às ações político-pedagógicas do professor em 

sala de aula; abrange, antes, a criação, uma constante produção discursiva sobre as práticas 

docentes e sobre as relações que se estabelecem entre a educação e os contextos mais amplos 

em que se insere. Concebemos, portanto, como imprescindível a ampliação das narrativas 

sobre os contextos educacionais e, no nosso caso, interessa-nos sobretudo atentar para as 

narrativas acerca do ensino de espanhol como língua adicional2. 

Neste capítulo, traçamos como objetivo central refletir sobre a trajetória das leis 

que tratam do ensino de línguas adicionais/espanhol em nosso país, buscando estabelecer 

relações entre esse arquivo legislativo e os rumos que orientaram a história do ensino de 

espanhol no Colégio Pedro II. Com essa finalidade, buscamos diálogo com investigações 

que se debruçaram sobre as referidas leis e também com as que se voltaram mais 

especificamente para a história interna dessa instituição, ampliando, assim, a 

materialidade textual que nos viabilizou, sob o prisma do arquivo legislativo e das leituras 

já realizadas desse arquivo, construir mais uma narrativa que aqui se apresenta sobre o 

ensino de espanhol no Colégio Pedro II. 

Foucault (2004 a) define arquivo como “lei do que pode ser dito”, não no sentido de 

interdição, mas no sentido de ser possível aparecerem certos enunciados que se configuram 

como acontecimentos singulares. Afirma: 

                                                 
2 Atualmente, preferimos usar a expressão “língua adicional” (GARCEZ; SCHALLATER, 2012) à “língua 

estrangeira” em nossas pesquisas. Leffa e Irala (2014, p. 22) ressaltam que adicional é “uma língua que o 

aluno aprende por acréscimo, além da(s) que ele já sabe e que, por isso, pode ter como ponto de partida outras 

línguas, o que sugere possivelmente uma convivência pacífica entre as línguas, já que o domínio de cada uma 

atende a objetivos diferentes; são conhecimentos que, a priori, não competem entre si, mas que se 

complementam”.  
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Ao invés de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da história, palavras que 

traduzem, em caracteres visíveis, pensamentos constituídos antes em outro lugar, 

temos na densidade das práticas discursivas sistemas que instauram os enunciados 

como acontecimentos (tendo suas condições e seu domínio de aparecimento) e 

coisas (compreendendo sua possibilidade e seu campo de utilização). São todos 

esses sistemas de enunciados (acontecimentos de um lado, coisas de outro) que 

proponho chamar de arquivo (FOUCAULT, 2004a, p. 146). 

 

Segundo o autor (2004a, p. 147), o arquivo é o que define o “sistema de 

enunciabilidade” e o “sistema de funcionamento” do enunciado-acontecimento. Nas palavras 

de Foucault (2004a, p. 147-148), “ele faz aparecerem as regras de uma prática que permite 

aos enunciados subsistirem e, ao mesmo tempo, se modificarem regularmente. É o sistema 

geral da formação e da transformação dos enunciados”. Em suma, o arquivo, à luz de 

Foucault, determina o que pode ser dito. O arquivo rege o surgimento dos enunciados. 

Para retomar a trajetória do ensino de espanhol no Colégio Pedro II, além de 

seguirmos a linearidade cronológica, levamos em consideração etapas de ausência e da 

presença do espanhol no currículo da escola, acercando-nos da proposta da pesquisa de 

Bevilaqua (2013). Interessa-nos refletir acerca das possíveis relações entre as leis sobre o 

ensino de línguas, os seus respectivos contextos e a trajetória do ensino de espanhol no 

currículo do Colégio Pedro II.  

 

2.1 Espanhol no Colégio Pedro II: uma trajetória de legitimação 

 

 Do Império ao início do período da República (até 1931), o sistema educacional 

brasileiro passou por sucessivas reformas educacionais que resultaram na redução gradativa 

da carga horária dos idiomas. O conhecido estudo de Chagas (1957) apresenta-nos um 

panorama histórico de ditas reformas, revelando uma progressiva desvalorização do ensino 

das línguas clássicas, mas também de uma diminuição da carga horária total de estudo 

dedicado na escola às línguas de modo geral, conforme indica Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1 

Anos Reformas Por anos de estudo 

Línguas Clássicas  Línguas Modernas 

Latim Grego Total Frances Inglês Alemão Italiano Total 
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1855 Couto 

Ferraz 

7 3 10 3 3 3 1F 9 + 

1F* 

1857 Marquês 

de Olinda 

7 2 9 3 4 2 1 F 9 + 

1F 

1857 Sousa 

Ramos 

7 2 9 3 4 2 2 F 9 + 

2F 

1870 Paulino de 

Sousa 

6 2 8 4 4 - - 8 

...3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1925 J. L. 

Alvez-

RochaVaz 

4 - 4 3 3 Optativa 1 F 6 + 

1F 

* F: Facultativo.  

Fonte: Adaptado de Chagas (1957). 

 

Pese o elevado número de reformas, a primeira legislação que faz referência explícita 

ao espanhol no currículo obrigatória é de 1942, durante a Reforma Capanema. Trata-se do 

Decreto-Lei nº 4.244 (BRASIL, 1942), que incorporava a língua espanhola ao currículo das 

escolas brasileiras, passando a fazer parte dos programas oficiais ao lado do francês e do 

inglês. Leffa (1999) classifica as décadas de 1940 e 1950, sob a Reforma Capanema, como 

os anos dourados das línguas adicionais no Brasil. Segundo o autor, foi a reforma que deu 

mais importância ao ensino das línguas adicionais. Afirma: “todos os alunos, desde o ginásio 

até o científico ou clássico, estudavam latim, francês, inglês e espanhol” (LEFFA, 1999, p. 

11). No caso específico do espanhol, era estudado no Clássico (nas duas primeiras séries) e 

no Científico (na primeira série) (FREITAS, 2010, p. 30). 

A substituição da língua alemã se explica em função da política do governo de Getúlio 

Vargas de oposição ao Eixo Alemanha, Itália e Japão durante a Segunda Guerra Mundial. 

Segundo a análise de Picanço (2003), a inclusão do espanhol, em 1942, em detrimento do 

alemão, fazia parte de um projeto político nacionalista, que se opunha radicalmente à 

recorrência à língua alemã, especialmente no sul do país naquele período. 

A história do espanhol no Colégio Pedro II é anterior a esse período. A primeira 

referência ao espanhol nessa instituição é datada em 1885, ano de registro de tese de concurso 

                                                 
3 Além das Reformas citadas nesta tabela, Chagas originalmente apresenta diversas Reformas, tais como a 

Cunha Figueiredo, de 1876, a Leôncio de Carvalho, de 1878, e a Homem de Melo, de 1881.  
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para o provimento da cadeira de espanhol, apresentada no ano de 1885, cujo título era 

“Litteratura Hespanhola do XVII século. Escriptores Hespanhoes do XVII século: suas 

produções principaes”, de autoria de Alfredo Augusto Gomes (FREITAS, 2010; VARGENS, 

2012). A maior parte das pesquisas, entretanto, atribui ao ano de 1919 o marco inaugural do 

ensino de espanhol na escola, ano em que Antenor Nascentes é aprovado em concurso para 

a cátedra de espanhol. Quanto a Alfredo Augusto Gomes, não se sabe ao certo se o candidato 

foi aprovado ou quais foram precisamente os desdobramentos desse concurso ocorrido ainda 

no século XIX. 

Quando afirmamos que o ensino de espanhol remete-nos à fundação da escola, 

queremos enfatizar que, muito antes da efetiva implantação do espanhol no colégio, inicia-

se uma tradição de afirmação da centralidade das letras nessa instituição, o que, sem dúvida, 

deixou heranças significativas no decorrer da sua história curricular.  

Apesar da importância histórica do concurso de Antenor Nascentes à cátedra de 

espanhol, em 1919, esta foi mantida apenas até 1925 no Colégio Pedro II, ano em que 

Nascentes transferiu-se para a cadeira de português (CELADA, 2002; DAHER, 2006; 

FREITAS, 2010; PARAQUETT, 2006; PICANÇO, 2003). Inaugurou-se, a partir dessa data, 

um período de apagamento do espanhol na instituição. Segundo Freitas (2010, p. 30), 

estabeleceu-se “um interregno sobre o qual não há notícias da presença dessa disciplina em 

instituições escolares” (cf. Capítulo 3 desta obra). 

Com menos de vinte anos de sua implantação (em 1942), o espanhol saiu novamente 

do espaço educativo a partir do advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

no 4024/61 (BRASIL, 1961). Ao deixar a critério dos Conselhos Estaduais de Educação a 

definição de quais seriam as disciplinas de caráter optativo, não só o espanhol, mas o ensino 

de línguas adicionais em geral sofreu grande declínio nesse período. Na década seguinte, em 

1971, entrou em vigor uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no 5.692/71 

(BRASIL, 1971)4, que não propôs mudanças efetivas no ensino de línguas. Somente a partir 

de 1976, com a Resolução 58/76 (BRASIL, 1976), a língua estrangeira passou a integrar o 

currículo do 2o grau e, no 1o grau, era apenas sugerida, ficando a critério das instituições de 

ensino. Salvo algumas exceções como o Colégio Pedro II e algumas escolas da rede estadual 

                                                 
4 Apesar de ser conhecida como 2ª LDB, essa lei, de 1971, não foi votada em congresso. Ela passou a ser 

chamada dessa forma por conta da ditadura vivida na época de sua promulgação.  
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do Rio de Janeiro 5 , nesse período, o espanhol praticamente desapareceu das escolas e 

permaneceram apenas o inglês e o francês (FREITAS, 2010, p. 31). 

Pesquisas diversas (BEVILAQUA, 2013; DAHER, 2006; FREITAS, 2010; 

VARGENS, 2012) destacam o papel desempenhado pela Associação de Professores de 

Espanhol do Estado do Rio de Janeiro (APEERJ) no processo de luta em prol do ensino da 

língua espanhola na década de 1980. Algumas ações merecem destaque, tais como a 

aprovação, em 1983, pelo Conselho Estadual de Educação, de proposta enviada pela APEERJ 

para inclusão do ensino da língua espanhola no 2o grau no estado do Rio; a inclusão do 

espanhol, em 1985, no vestibular, mediante a solicitação da APEERJ à Fundação Cesgranrio. 

A terceira ação, por sua vez, refere-se à inclusão da proposta popular de emenda ao Projeto 

de Constituição enviada pela APEERJ, juntamente com o Sindicato dos Jornalistas e o 

Instituto Latino-Americano de Cultura, que estabeleceu a obrigatoriedade da oferta do ensino 

de espanhol no 2o grau no Estado do Rio de Janeiro em 1989 (VARGENS, 2012). 

No que tange especificamente ao Colégio Pedro II, Bevilaqua (2013, p. 60)6 nomeia, 

em sua dissertação, o período de 1985 a 1989 como um “primeiro cenário” na trajetória do 

espanhol. Nessa época, o espanhol foi ensinado no Colégio Pedro II exclusivamente nos 

chamados Clubes de Línguas, que ocorriam em horário oposto ao das aulas regulares. O 

segundo cenário se deu na década seguinte, no período de 1990 a 1996, e se caracterizou pela 

emergência da disciplina no currículo da escola. Bevilaqua (2013) sublinha que essa 

transformação no contexto do Colégio Pedro II não é um caso isolado. Deve-se atentar para 

o fato de que nos anos 1990 várias mudanças conjunturais incidem diretamente sobre o 

estatuto do ensino de espanhol no contexto brasileiro. 

Observa-se, no cenário social, a circulação de discursos que promovem a língua 

estrangeira a um novo patamar, garantindo-lhe novas possibilidades no terreno de 

disputas disciplinares. Dentre as transformações desse cenário, destaca-se a 

assinatura do Tratado de Assunção, no ano de 1991. A criação do Mercusul passa 

a figurar, a partir de então [...] como um forte argumento na constituição de 

retóricas legitimadoras (GOODSON, 1995, 1997) das atividades docentes da 

disciplina em diferentes espaços educacionais (BEVILAQUA, 2013, p. 80). 

 

                                                 
5 Daher (2009) menciona a realização de concurso de professor de espanhol para a rede estadual do Rio de 

Janeiro em 1967. 
6 Mais informações podem ser encontradas nos capítulos assinados por Bevilaqua nesta obra.  
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Por meio de entrevistas a ex-professores da escola, Bevilaqua (2013, p. 83) sinaliza 

que, interrompido no ano de 1988, o ensino de espanhol no Colégio Pedro II é retomado no 

ano de 1992, após aprovação de duas professoras em concurso realizado nesse mesmo ano 

para professor substituto da disciplina, viabilizando a reinauguração do Clube de Espanhol. 

Nos anos seguintes, novos professores de espanhol concursados ingressaram na instituição, 

evidenciando a progressiva importância que a língua foi adquirindo no contexto educacional 

e internamente nessa instituição.  

Em sua dissertação de mestrado, Bevilaqua destaca como que um dos fatores de 

valorização do espanhol no Colégio Pedro II está relacionado à própria tradição humanística, 

que confere uma identidade singular ao longo de toda sua história (2013, p. 84). Em 1996, 

ocorre, então, a inclusão do espanhol no currículo do Ensino Médio. Desde então, o Colégio 

Pedro II iniciou uma significativa ampliação do seu corpo docente por meio da abertura de 

diversos concursos públicos, tendo sido os últimos realizados nos anos de 2006, 2014 e 2016.  

A seguir, voltamos o nosso olhar para os fatos mais recentes e suas implicações na 

trajetória do espanhol no Colégio Pedro II.  

 

2.2 Enquanto uma lei é riscada, o Colégio Pedro II reafirma o compromisso com uma 

Educação Linguística intercultural e plurilíngue 

 

 

Figura 1: Lei nº 11.161: revogada.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11161.htm. Acesso 

em: 17 abr. 2017.  

 

Este subitem tem o objetivo de mostrar como o Colégio Pedro II caminhou 

pedagógica, acadêmica e politicamente ao longo da vigência da comumente intitulada 

“Lei do Espanhol”, Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, revogada pela medida 

provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. De antemão, ressaltamos que, 
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definitivamente, não nos cabe aqui dizer que sua produção se deu única e exclusivamente 

em decorrência ou ancorada na implantação da mencionada lei, mas objetivamos 

apresentar o lugar do espanhol, neste intervalo, concebido pela escola como indispensável 

à formação intelectual e cidadã de seus alunos, bem como o francês e o inglês. 

O cenário político e econômico, que observava o Mercosul em clara consolidação em 

2005, era totalmente propício à implantação da Lei nº 11.161. Neste ano, estabeleceram-se as 

normas de integração e funcionamento do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul 

(Focem) e do Parlamento do Mercosul (Parlasul) reafirmando o processo de integração e 

cooperação política e comercial entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia 

– os dois últimos países em adesão posterior, respectivamente 2006 e 2015.  

  

 

Figura 2: Cronologia do Mercosul.  

Disponível em: http://www.mercosur.int. Acesso em: 17 abr. 2017. 

 

Cumpre dizer que o período compreendido entre 2004 e 2013 foi frutífero ao Colégio 

Pedro II em termos estruturais, ocorrendo uma expressiva expansão da escola7. A Unidade 

Realengo começa a realizar suas atividades em abril de 2004 e, aguardando a preparação de 

uma área destinada especificamente à escola, foi inaugurada em 2007.  

                                                 
7 Informações ancoradas em dados oferecidos pelo site oficial da escola. Disponível em: http://www.cp2.g12.br. 

Acesso em: 17 abr. 2017. 

http://www.cp2.g12.br/
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Em 2006, é inaugurada a Unidade de Niterói e, em 2007, a Unidade Duque de Caxias. 

No ano de 2013 ocorre a inauguração, no Campus de Realengo, da Unidade de Educação 

Infantil. A esta se delegou a tarefa de estender os braços do Colégio Pedro II, localizado na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro, às séries iniciais do Ensino Fundamental e, posteriormente, a 

Grupamentos de crianças de três, quatro e cinco anos. 

No período que as autoras deste artigo ingressaram como professores efetivas do 

Colégio Pedro II, entre 2006 e 2007, vivíamos um momento de plena ebulição da Lei 11.161 

(2005). Esta dava destaque à: i) oferta obrigatória do espanhol no Ensino Médio nas escolas 

e facultativa aos alunos; ii) sua inclusão facultativa no Ensino Fundamental; iii) meta de 

implementação em cinco anos; iv) garantia de oferta no horário regular das redes públicas e 

em seus Centros de Ensino de Língua Estrangeira; v) possibilidade de a rede privada tornar 

disponível sua oferta; vi) emissão de normas, estímulo e apoio governamental à sua execução.  

Tais aspectos eram importantes à ampliação do Ensino de Espanhol como língua 

adicional nas escolas brasileiras; vislumbravam-se o fomento de Cursos de Graduação e 

Formação Continuada para a área de Português-Espanhol, o alargamento significativo 

destinado às vagas de docentes dos níveis Fundamental, Médio e Superior, assim como a 

valorização do espanhol em concursos e seleções em áreas afins. Entretanto, para 

Novodvorski (2016), a oferta do espanhol não acompanhou, nem de longe, o aumento do 

número de professores formados.  

[...] a oferta da disciplina nas escolas de ensino básico ou nunca chegou a acontecer, 

ou vem diminuindo a ponto de desaparecer, ou, quando muito, acontece fora do 

horário regular. Esta última possibilidade caracteriza um desestímulo para alunos 

e docentes, sem contar o desrespeito com aqueles que acreditaram e investiram em 

sua formação (NOVODVORSKI, 2016, p. 71-72). 

 

Segundo Rodrigues (2016), a Lei nº 11.161 (2005) propõe um deslocamento de 

sentidos capaz de constituir um novo acontecimento discursivo na jurisdição concernente ao 

ensino de línguas na escola brasileira. O espanhol é citado como língua de oferta obrigatória 

no Ensino Médio, em detrimento do ensino de uma língua estrangeira, não marcada no texto 

da LDB (Lei 9.394/96, 11, §5º), mas escolhida pela comunidade e de acordo com as 

possibilidades da instituição. A “Lei do Espanhol”, neste ínterim, reforça a existência de um 

tratamento das línguas que destoa da realidade brasileira, por estar alheia à valorização do 

plurilinguismo. 
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O descumprimento da Lei no 11.161/2005, portanto, não contradiz a memória da 

série em que se inscreve, ao contrário, apenas corrobora uma interpretação segundo 

a qual o reconhecimento da diversidade linguística e dos direitos linguísticos dos 

falantes de comunidades que habitam o território brasileiro ainda não foram 

contemplados pelas políticas e pela legislação vigente no país. E isto vale tanto 

para as línguas nacionais quanto para as estrangeiras que circulam neste espaço 

(RODRIGUES, 2016, p. 44-45). 

 

 Outras lacunas foram deixadas em aberto pela distância entre o que solicitava a 

lei e seu devido cumprimento. Por exemplo, a compreensão do que era um ensino de 

línguas “facultativo” ao aluno. Em que situações o aluno tinha a “opção” de estudar 

espanhol? Em que contextos as escolas poderiam implementá-lo no Ensino Fundamental? 

Sob que condições? 

Como resultado prático da Lei nº 11.161, obtivemos o seguinte cenário: muitas 

escolas da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro reduziram o Ensino de 

Espanhol no Ensino Médio ao caráter de “optativo”. Neste sentido, a disciplina teria apenas 

um tempo de aula, pouco interferiria na vida do aluno na escola, uma vez que este poderia 

escolher se participaria das aulas ou não. Resultado: turmas de espanhol esvaziadas, o 

descrédito da disciplina pelas direções escolares e pelos estudantes em diversos ambientes, 

extensão do trabalho de muitos professores de espanhol, obrigados a trabalhar a língua em 

12 turmas para cumprir sua carga horária distribuída em duas ou três escolas diferentes. Eis 

a vivência de um verdadeiro sucateamento. 

Soma-se a essa situação a carência de um apoio governamental consubstancial à 

formação continuada e de condições de trabalho, desde uma remuneração adequada à 

atualização de seus materiais de trabalho, à falta de um acompanhamento permanente, crítico 

e sério. Tudo isso gerou consequências graves ao ensino de espanhol no Brasil ao longo dos 

anos destinados à implementação da lei. Esses fatores reduziram ainda mais seu valor diante 

do ensino de inglês, que, mesmo apresentando resultados nem sempre satisfatórios, também 

pela falta de respaldo governamental, tem resguardados seus dois tempos de aula semanais 

no Ensino Fundamental e Médio. O desgaste físico, intelectual e emocional do professor de 

português e inglês é menor do que o do professor de espanhol.  

Acrescenta-se a esta discussão a expulsão do espanhol do currículo das escolas 

municipais, tendo em vista que, segundo a interpretação dos responsáveis pela Educação no 
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Município do Rio de Janeiro, se a Lei nº 11.161 (2005) frisa que é facultativo no Ensino 

Fundamental, por que seria necessário seu ensino nesta fase?  

Na contramão deste cenário precário e desestimulante, resiste o Colégio Pedro II, 

avalizado pela sua proposta político-pedagógica – uma proposta de formação que desvela o 

teor de sua alteridade, munida de uma visão intercultural, reflexiva, alheia aos devaneios de 

políticas que tratam a educação como massa de manobra de seus interesses particulares; um 

viés que não subalterniza línguas e, consequentemente, não o faz com os povos que 

concebem o mundo a partir delas. 

A Lei nº 11.161 (2005) auxiliou na expansão do quadro de professores do Colégio 

Pedro II e, certamente, na realização de nosso concurso no ano de 2006. Porém, tardaram 

oito anos para que houvesse um novo concurso e, além disso, julgamos essencial esclarecer 

que a referida lei, ainda que tenha auxiliado e tenha sido relevante, não foi a iniciativa 

principal na promoção de um ensino de espanhol de qualidade nesta instituição.  

A construção do ensino de qualidade desta instituição vem sendo consolidada ao 

longo de seus mais de 180 anos de trabalho e provém do interesse emanado dos docentes 

desde o início do século XX. São esforços que hoje nos levam a observar um perfil 

docente muito engajado, promissor e atento ao diálogo entre a universidade, a escola e a 

convivência ética. 

Mesmo enfrentando dificuldades advindas do tratamento da educação pública 

brasileira, o Colégio Pedro II procura sustentar uma proposta que entende que a filosofia, a 

ciência, a literatura e as artes são a base da formação de seus discentes. Ainda prevê, no 

quadro de horários, dois tempos semanais destinados à interação entre os docentes para que 

reflitam sobre o desenvolvimento de suas práticas, a fim de que haja um olhar atento ao 

despertar da crítica e da autonomia discente nas confecções de trabalhos.  

Frutos de uma instituição que se entende como espaço de memória, de diferenças, “de 

ensino humanístico, sem prejuízo das disciplinas científicas” (COLÉGIO PEDRO II, 2002, 

p. 3), que almeja desenvolver a individualidade (realização como pessoa, autonomia, espírito 

crítico, relacionamento com o mundo e com o conhecimento) e as relações sociais (relação 

com o outro, respeito às diferenças inerentes à condição humana e responsabilidade social) 

dos educandos (COLÉGIO PEDRO II, 2002, 73). Tudo isso resulta de um colégio que 
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enfatiza a investigação e a compreensão como estratégias de desenvolvimento de autonomia, 

corresponsabilidade e apropriação de conhecimentos (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 229).  

Essas diretrizes ficam evidentes e se acham em atualização nos programas dos 

concursos para futuros professores, tendo em vista que coadunam os saberes teóricos e 

práticos da educação linguística, claramente vinculados às peculiaridades do uso da Língua 

Espanhola, necessários à promoção da cidadania. Convém dizer que os temas de 2006 

desvelam certo distanciamento teórico em comparação com as propostas dos concursos de 

2014 e 2016, pois se deslocam de um nível mais textual para mais discursivo, relacionadas à 

heterogeneidade cultural e às novas contribuições da formação continuada do corpo docente.  

 

Tabela 2: Temas das provas de aula de três concursos 

Temas para a prova de aula 

Espanhol (2006) 

Temas para a prova de aula 

Espanhol (2014) 

Temas para a prova de aula 

Espanhol (2016) 

1-Discurso informal X Discurso 

formal Aspecto de relieve: 

pronombres Nivel: 1r año  

 

2- Los artículos Aspecto de 

relieve: la determinación y la 

indeterminación Nivel: 1r año  

 

3- Pretérito Perfecto Simple X 

Pretérito Perfecto Compuesto 

Aspecto de relieve: marcadores 

temporales Nivel: 2º año  

 

4- Pronombres Personales 

Complementos Aspecto de 

relieve: coherencia y cohesión 

Nivel: 3r año  

 

5- Expresión Escrita Aspecto de 

relieve: el texto descriptivo 

Nivel: 1r año  

 

6- Los demostrativos Aspecto 

de relieve: localización espacio-

temporal Nivel: 2º año  

 

7- Tipología textual Aspecto de 

relieve: estructuras discursivas 

Nivel: 2º año  

1- Literatura en el aula de LE  

 

2- Pluralidad cultural y 

enseñanza de lengua española  
 

3 - Producción escrita en LE 

1ª série/ Ensino Médio  
 

4- Producción escrita en LE 

2ª série/ Ensino Médio  

 

5- Literacidad y comprensión 

lectora en LE 2ª série/ Ensino 

Médio  

 

6- Literacidad y comprensión 

lectora en LE 3ª série/ Ensino 

Médio  

 

7- Diversidad lingüística del 

español en el mundo 

contemporáneo: cuestiones 

identitarias  

 

8- Análisis lingüístico-

discursivo de textos 

descriptivos de diversos 

géneros y su aplicabilidad en 

el aula de español 1ª série/ 

Ensino Médio  

1- La pluralidad cultural y la 

enseñanza de lengua española 

2ª Série/ Ensino Médio  

 

2- El género noticia en la sala 

de clase 2ª Série/ Ensino 

Médio  

 

3- La comprensión lectora en 

Español-LE 1ª Série/ Ensino 

Médio  

 

4- El tratamiento de imágenes 

en textos en la clase de español 

2ª Série/ Ensino Médio  

 

5- La producción escrita en 

Español-LE 3ª Série/ Ensino 

Médio  

 

6- El arte en las clases de 

Español-LE 3ª Série/ Ensino 

Médio  

 

7- El análisis lingüístico-

discursivo de textos de 

diversos géneros y su 

aplicabilidad en la enseñanza 

media 1ª Série/ Ensino Médio  

8- La diversidad lingüística 

del español en el mundo 
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8- Gramática textual Aspecto de 

relieve: conectores textuales 

Nivel: 3r año  

 

9- Comprensión lectora Aspecto 

de relieve: conocimiento previo 

y título del texto Nivel: 3r año  

 

 

10- Comprensión lectora 

Aspecto de relieve: inferencia 

de vocabulario Nivel: 3r año 

9- Análisis lingüístico-

discursivo de textos 

narrativos de diversos 

géneros y su aplicabilidad en 

el aula de español 2ª série/ 

Ensino Médio  

 

10- Análisis lingüístico-

discursivo de textos 

argumentativos de diversos 

géneros y su aplicabilidad en 

el aula de español 3ª série/ 

Ensino Médio 

contemporáneo: cuestiones 

identitarias 2ª Série/ Ensino 

Médio  

 

9- La interdisciplinaridad y la 

comprensión lectora en las 

clases de Español-LE 3ª Série/ 

Ensino Médio  

 

10- El texto literario en las 

clases de Español-LE 

Fonte: Acervo das autoras 

 

O Colégio Pedro II vai ao encontro do plurilinguismo, já que oferece aos seus alunos 

o acesso a saberes diversos e a possibilidade de se inserirem e serem sujeitos do discurso a 

partir do estudo do inglês, do espanhol e do francês. Uma educação de caráter plurilíngue 

amplia a competência sociocultural do alunado e gera uma diversificação de vozes para a 

sala de aula, capazes de aproximar ideologias, memórias, desmistificar crenças. 

 

Tabela 3: Composição curricular 

 

 
Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/proreitoria/proen.html. Acesso em: 20 abr. 2017. Cabe considerar 

que a tabela provavelmente será atualizada, tendo em vista que os professores de espanhol já estão atuando no 

Ensino Fundamental II. 
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Ainda que o inglês seja obrigatório, o colégio concebe, portanto, o ensino de línguas 

de forma mais diversificada. Estendeu o espanhol ao Ensino Fundamental e mantém o francês 

no currículo, porque está seguro e consciente de sua importância à formação intelectual, 

política e sociocultural, ainda que as leis, medidas provisórias e decretos atuais lhes deem 

um reconhecimento subalternizado: 

§ 8º 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 (BRASIL, 2016). 

Este posicionamento, contrário à MP 746, por exemplo, permite um movimento 

intercultural mais consistente, que, advindo da prática, da valorização da diversidade 

linguístico-cultural, auxilia na promoção da alteridade, indispensável à escola. Essa dinâmica 

intercultural e interdisciplinar sugere ao Colégio Pedro II um equilíbrio entre a tradição e as 

mudanças sofridas pela sociedade e registradas pelas línguas, algo que pode permitir aos 

alunos um vínculo mais próximo entre o conhecimento exigido pelas fases escolares e a sua 

aplicação no convívio social.  

Pensando e repensando realidades, semelhanças e diferenças entre outras culturas, 

nos tornamos mais competentes para compreender as nossas vivências. Numa perspectiva 

crítica (WALSH, 2012), entende-se que o espaço escolar também deveria ser um lugar 

contra-hegemônico, no sentido de que se propõe a repudiar toda e qualquer forma de 

discriminação e a oferecer caminhos de transformação e consolidação de atitudes éticas. 

 

2.3 Novos rumos do espanhol no cenário nacional e no Colégio Pedro II 

 

Concluímos este capítulo remetendo-nos à atual conjuntura da educação brasileira e 

às implicações das discutidas mudanças na trajetória do ensino de espanhol. Apresentada em 

2016, a Medida Provisória 746/2016, mais conhecida como MP do Ensino Médio, agora é a 

Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, e altera a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, 

redefinindo substancialmente algumas diretrizes da educação brasileira.  

A Reforma do Ensino Médio, por meio de uma medida provisória, tem sido alvo de 

duras críticas por diversos setores da sociedade, não apenas por seu caráter autoritário. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20746-2016?OpenDocument
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Especialistas da área ressaltam pontos problemáticos na lei. Ressaltamos aqui as suas 

implicações no âmbito do ensino de línguas e mais especificamente do espanhol.  

Destacamos fragmentos da Lei nº 13.415/2017, que nos auxiliam a compreender 

este cenário: 

Art. 24 § 5º No currículo do Ensino Fundamental, a partir do sexto ano, será 

ofertada a língua inglesa. 

“Art. 35-A. § 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.  

 

Devemos lembrar que, no texto da LDB de 1996, não havia nenhuma definição sobre 

qual língua deveria ser estudada na escola, atribuindo-se à comunidade escolar essa escolha. 

No Ensino Fundamental, o aluno deveria estudar pelo menos uma língua adicional e, no 

Ensino Médio, uma língua obrigatória e uma segunda em caráter optativo, dentro das 

possibilidades das instituições.  

Embora o protagonismo da língua inglesa sempre tenha existido, a lei viabilizava 

outras formas para que em determinados contextos outras línguas fossem ensinadas na escola. 

Com o advento da nova lei, fica revogada a Lei nº 11.161/2005 e é, portanto, descartada a 

obrigatoriedade dessa oferta. Estipula-se apenas uma “preferência” ao espanhol, caso as 

escolas tenham disponibilidade.  

Com isso, compreende-se que a exclusividade do ensino de inglês ganha ainda 

mais força no currículo das escolas brasileiras, enfraquecendo ainda mais a 

possibilidade dos estudantes de acesso ao estudo de outras línguas durante a sua 

trajetória escolar. Na contramão desse processo de fragilização do espanhol e do 

plurilinguismo na educação brasileira, destacamos os novos rumos empreendidos pelo 

ensino de línguas no Colégio Pedro II.  

Como política mais recente dessa instituição, a partir de 2017, pela Portaria nº 

222/2017, o Colégio Pedro II inseriu espanhol no Ensino Fundamental, possibilitando aos 

estudantes do 6º ano optar por cursar a disciplina de espanhol ou de francês, tendo ainda aulas 

de inglês, em caráter obrigatório. A ideia era que as aulas de espanhol fossem introduzidas 

progressivamente nas demais séries, perpassando todo o ensino fundamental, como ocorre 

atualmente.  
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Além disso, a instituição oferta a Pós-Graduação em Educação Linguística e Práticas 

Docentes em Espanhol/LE, estendendo aos graduados a oportunidade de dar sequência às 

investigações voltadas para o ensino, sem perder de vista sua relevância histórica, política e 

crítica. Dá espaço, portanto, às vozes de tantos hispanoamericanos e africanos para que 

continuem sendo ouvidas, observadas e compartilhadas pelos alunos brasileiros no Ensino 

Fundamental, médio e na pós-graduação. 

Remando contra a maré, no que diz respeito ao contexto mais amplo do ensino de 

espanhol em nosso país, o Colégio Pedro II segue sua trajetória. Esperamos que essa história 

possa ganhar ecos e auxiliar-nos de algum modo na busca de uma educação linguística mais 

plural e democrática.  
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Um século de ensino de espanhol no Colégio Pedro II 

(apesar da descontinuidade) 
 

  



39 

 

Capítulo 3 

A institucionalização do ensino da língua espanhola no Colégio Pedro II  

Anselmo Guimarães 

 

Introdução 

 

O ensino de conteúdos de espanhol, compreendendo a língua e/ou literaturas, foi 

introduzido a partir de 1870 nos regulamentos do Colégio Pedro II. Primeiro foi implantado 

o ensino das literaturas, quando os dirigentes perceberam a necessidade do ensino das 

literaturas universais como parte da formação cultural do alunado que se preparava para, no 

futuro, assumir postos do alto comando do Império (cf. Capítulo 11 desta obra). A matéria 

de ensino de história da literatura em geral, ministrada no que hoje se denomina sétimo ano, 

constituiu a gênese da disciplina de literaturas espanhola e hispano-americanas, já que 

demanda um conteúdo que significa “um modo de disciplinar o espírito”, com método e 

regras para abordar o saber a ser ensinado imposto pela sociedade (CHERVEL, 1990). Nesse 

momento não temos uma disciplina específica para o ensino de Espanhol (língua e literaturas) 

no colégio, o que somente ocorreu em 1920. 

Em 1905, a língua espanhola entra nos currículos brasileiros; primeiro no ensino 

comercial, depois no militar, integrando os cursos superiores e servindo como ferramenta 

para o desempenho comercial ou militar, conforme o caso, no exercício de suas funções, que 

exigiam conhecimento prático da língua (cf. Capítulo 10 desta obra). 

No ensino secundário, a língua espanhola foi inserida no Colégio Pedro II em 1919, 

menos como uma disciplina importante para a formação intelectual dos alunos e muito mais 

como uma maneira de cortesia para com a República Oriental do Uruguai, extensiva aos 

países hispano-americanos, retribuindo, assim, a criação de uma cadeira de português que 

aquele país inseriu em seus estabelecimentos oficiais, em 1917. Era essa uma política de boa 

vizinhança, uma vez que o Brasil estava empenhado em manter aceso o espírito do Pan-

Americanismo, o que significava manter a paz entre os países americanos, baseando-se na 

confiança e cordialidade mútuas, principalmente naqueles anos em que o mundo vivia uma 

grande guerra (Primeira Guerra Mundial, 1914 – 1917). 
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Contudo, esse ato do governo brasileiro se constitui como um marco importante para 

o início da constituição da língua espanhola como um campo disciplinar escolar no Colégio 

Pedro II. Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é analisar o processo de institucionalização 

da língua espanhola no colégio, suas configurações políticas, pedagógicas e culturais. 

 

3.1 Homenagem do Brasil aos países hispano-americanos: criação da cadeira de Espanhol 

Vae ser creada uma cadeira de hespanhol no Pedro II 

O dr. Carlos Maximiliano, ministro do Interior, dirigiu ao director do Collegio 

Pedro II o seguinte aviso: 

“Havendo o governo da Republica Oriental do Uruguay creado uma cadeira de 

portuguez em um dos seus estabelecimentos officiaes, conforme a este ministerio 

communicou o das Relações Exteriores, declaro-vos para os devidos fins, que, nos 

termos do artigo 70, letra d, do decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915, se devia 

crear nesse estabelecimento uma cadeira de frequencia facultativa, de lingua 

hespanhola, e litteratura hispano-americana, como homenagem do Brazil ás demais 

nações que neste continente falam esse idioma, e como meio de facilitar e 

desenvolver o intercambio intellectual entre o nosso paiz e os povos hispano-

americanos.” (A ÉPOCA, 1917, p. 5). 

Os jornais divulgaram a decisão do ministro do Interior, Carlos Maximiliano Pereira 

dos Santos (1873-1960), de criar, no Colégio Pedro II, uma cadeira de espanhol, em 

reciprocidade à idêntica proposta do Uruguai, que criara uma cadeira de português em seu 

ensino público. Essas relações entre os países de solicitações e convênios para o ensino das 

línguas vivas não eram incomuns. A Itália e a Argentina tinham um acordo, assinado em 

1907, de reciprocidade no ensino do italiano e do espanhol em seus países. 

Tal decisão do ministro do Interior é resultado de uma série de ações do governo 

brasileiro para estreitar as relações com os demais países americanos, principalmente com o 

temor da “guerra da Europa”, como era noticiada na época, a Primeira Guerra Mundial (1914-

1917), caso atingisse a América, como de fato aconteceu. Entre estas ações, citamos: o Brasil 

passou a receber alunos dos países vizinhos nas suas escolas do exército e da marinha, bem 

como em seus cursos superiores; militares hispano-americanos foram recebidos para 

treinamento na marinha brasileira. Em maio de 1917, o país abriu os portos para a esquadra 

dos Estados Unidos da América e, no mesmo ano, entrou em estado de guerra contra os 

alemães, recebendo apoio das outras nações americanas, todas invocando os sentimentos de 

fraternidade americana, como na declaração do governo do Equador: 
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Em assunptos relativos á dignidade e soberania dos povos, não ha outro caminho 

senão o da defesa, por todos os meios conducentes. O mesmo governo reitera a 

expressão de sympathia para com o Brasil não só por amplo americanismo, como 

por velha ininterrupta amizade (O PAIZ, 1917, p. 2, grifo nosso). 

 

Desta forma, ressurge com mais força o discurso do “Pan-Americanismo”, tema que 

já vinha sendo discutido desde a segunda metade do século XIX, por conta do movimento de 

independência das colônias espanholas. Com o advento da República, porém, o Brasil tomou 

ações mais efetivas nesta direção, e a cadeira de espanhol no Colégio Pedro II foi uma entre 

tantas demonstrações que o governo tomaria para uma maior integração com seus vizinhos. 

3.2 Abertura do concurso 

 

O primeiro concurso para professor catedrático de Língua Espanhola no Colégio 

Pedro II teve suas inscrições abertas em 7 de março de 1919 e prorrogadas até o dia 5 

de julho do mesmo ano. O então ministro da Justiça e Negócios Interiores, Urbano 

Santos da Costa Araújo (1859-1922), por meio de telegrama, solicitou a publicação do 

concurso nos diversos estados brasileiros, conforme preceituava o art. 43 do Decreto nº 

11.530, de 18 de março de 1915. De acordo com publicação do Colégio, o concurso 

teria as seguintes etapas:  

a) apresentação de um trabalho original, inédito e de valor sobre a cadeira, entregue 

impresso, em cinquenta exemplares, na secretaria do colégio. Somente passaria para 

a fase seguinte os candidatos cujos trabalhos fossem aprovados pela Congregação;  

b) arguição do candidato pela banca examinadora composta por quatro professores, 

sobre o trabalho escrito apresentado, para verificação da autoria, com duração 

máxima de trinta minutos para cada professor; 

c) aula didática com duração de quarenta minutos sobre um dos pontos do programa (o 

ponto seria sorteado vinte e quatro horas antes da prova);  

d) prova escrita, sorteada a partir de uma lista de pontos organizados pela banca 

examinadora (a prova estaria composta por uma tradução em espanhol de trecho de 

vernáculo de autor notável). 

O programa para o ensino de espanhol foi aprovado em 5 de abril e constava dos 

seguintes pontos: 
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1º - Noções preliminares attinentes á grammatica castelhana, suas divisões e 

objectivos. 

2º - Sons fundamentaes do hespanhol. Vogaes e consoantes, accentuação e 

quantidade. 

3º - Morphologia e taxionomia do substantivo. 

4º - Morphologia e taxionomia dos adjetivos. 

5º - Estudos dos gráos. 

6º - Morphologia e taxionomia do artigo e do pronome. 

7º - Da conjugação. Estudo detido das conjugações regulares. 

8º - Estudo detido dos verbos regulares e suas diversas especies. 

9º - Morphologia e taxionomia dos adverbios. 

10º - Morphologia e taxionomia das preposições. 

11º - Morphologia e taxionomia das conjuncções e interjeições. 

12º - Processos de formação das palavras: composição e derivação. 

13º - Syntase. Noções geraes de syntase. Estudo das preposições. 

14º - Syntase do substantivo. 

15º - Idem do adejectivo. 

16º - Idem do pronome e do artigo. 

17º - Idem do verbo. Emprego dos tempos e modos com especialidades dos infinitivos. 

18º - Syntase do verbo. Emprego do infinito e dos participios. 

19º - Syntase das palavras invariaveis. Da preposição. 

20º - Syntase das palavras invariaveis. Do adverbio e da conjuncção.  

21º - Gramatica historica: Alterações lexicas: archaismos, neologismos e 

idiotismos. Modificações sofridas pelo hespanhol nas Republicas Americanas. 

22º - Elementos essenciaes de phonetica hespanhola. Suas relações com a portugueza. 

23º - Estudo morphologico do substantivo. Casos e flexões. 

24º - Estudo morphologico do adjectivo. Casos e flexões. 

25º - Estudo morphologico do artigo e do pronome. 

26º - Estudo morphologico do verbo. Transformação da conjugação latina na 

conjugação hespanhola. Apparecimento dos verbos auxiliares. 

27º - Estudo morphologico do adverbio e da conjuncção. 

28º - Estudo morphologico da preposição. 

29º - Noçoes geraes sobre a origem e formação da lingua hespanhola. Sua evolução. 

30º - Relações historicas da lingua hespanhola com as demais linguas romanicas, 

especialmente com a portugueza. 

31º - Principios geraes de Semantica hespanhola. 

32º - Da syntase em geral e do estylo. 

33º - Vista geral sobre o desenvolvimento das principaes phases da litteratura 

hespanhola (BRASIL, 1919b, p. 8439-8440). 

 

Seria sorteado um dos trinta e três pontos listados anteriormente, vinte e quatro horas 

antes, para a prova didática. Quanto à prova escrita, cabe esclarecer que na constituição do 

corpus desta pesquisa não localizamos o exame nem a relação dos pontos organizados pela 

banca organizadora. 

A abertura de concurso, porém, não era obrigatória no caso de uma nova cadeira. 

Assim, o ministro da Justiça e Negócios Interiores poderia nomear um professor sem a 

necessidade de processo seletivo. O Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, que 
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reorganizou o ensino secundário e superior na República, previa concurso apenas para o caso 

de professor substituto: 

Art. 43. Logo que vagar um logar de professor substituto, o director mandará 

publicar edital com o prazo de 120 dias, declarando abertas as inscripções 

para o concurso, bem como as condições para se inscreverem os candidatos. 

Remetterá copia do edital ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, afim 

de ser transmittido, em resumo, por telegramma, aos presidentes e 

governadores de Estados. 

Art. 44. Poderão concorrer á vaga de professor substituto todos os brazileiros que 

exhibirem folha corrida e forem maiores de 21 annos (BRASIL, 1915). 

 

Contudo, desde o anúncio da criação da cadeira, em 1917, o Ministério da Justiça 

e Negócios Interiores vinha recebendo indicações para a vaga de catedrático de 

espanhol, havendo uma cobrança para preenchimento do cargo e ocasionando uma 

situação difícil para o ministro Urbano Santos, por já ter passado mais de um ano do 

anúncio da criação da cadeira, haver uma Lei, de 15 de janeiro de 1919, com previsão 

orçamentária para esta finalidade e principalmente porque ele tinha pouco tempo no 

cargo, tendo sido empossado em 21 de novembro de 1918, substituindo Amaro Bezerra 

Cavalcante de Albuquerque. Para não se indispor com os “padrinhos” solicitantes e 

resolver essa situação, Urbano decidiu abrir concurso em fevereiro de 1919, com prazo 

das inscrições de 120 dias, conforme prescrevia o Decreto nº 11.530. 

A decisão do ministro foi comunicada a todos os estados com solicitação de publicação na 

imprensa oficial, conforme telegrama circular de 28 de fevereiro de 1919, que os jornais noticiaram, 

em março daquele ano. No referido mês, verifica-se nova comunicação do ministro solicitando 

divulgação do aditamento do prazo, que passara a ser 5 de julho de 1919. 

Em julho de 1919, havia nove inscrições para o concurso dos seguintes professores: 

Francisco Pereira Novaes da Cunha, Dario Portuguez da Silva Monteiro, Antonio de Araujo 

Mello Carvalho, Lino de Moraes Leme, David José Pérez, Brenno Arruda, Antenor 

Nascentes, Adolfo Morales de los Rios Filho e Laura Bezerra. A inscrição da única candidata 

foi indeferida por se tratar de uma estrangeira. 
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3.3 Laura Bezerra: uma mulher na disputa 

A única mulher que fez sua inscrição para concorrer ao concurso, Laura Bezerra, uma 

conhecida professora uruguaia, era casada com o coronel do exército Antonio Bezerra, mas 

sua solicitação foi indeferida devido ao fato de ela não ser brasileira. A candidata cursou 

escolas na Inglaterra, França e Alemanha, formando-se em Ciências e Letras, considerada 

uma educadora com habilidades e preparo técnico para o magistério. O Instituto Rio Branco, 

por ela fundado em 1915, tinha como objetivo educar as meninas cariocas com as seguintes 

finalidades: a) para ser dona de casa; b) para saber educar seus filhos; e c) para exercer na 

sociedade as funções que ali podiam e deviam desempenhar. Recebia notas elogiosas em 

diversos jornais da capital federal, como no jornal “O Paiz” (1916, p. 4): “Nos nossos centros 

intellectuaes é um nome largamente conhecido e considerado o da Dra. Laura de Bezerra, 

distincta educadora que ha cerca de cinco annos vem prestando á causa da instrucção primaria 

e secundaria reaes e relevantes serviços.”  

O jornal “A Época” (1919) a apresentava como “distinta educadora”, “poliglota de 

alta cultura”, “escritora de elevado mérito” e “ilustrada professora”, considerando, portanto, 

muito justa a sua pretensão à cadeira de espanhol. Esses adjetivos foram sendo construídos 

no decorrer de sua carreira, desde seus primeiros colégios, fundados no Pará.  

No Rio de Janeiro, Laura Bezerra era aplaudida por seu esforço para levar educação 

feminina de qualidade, o que sempre defendia em suas palestras e conferências, como a 

proferida, em 1916, sobre “a verdadeira situação da mulher na civilização actual”, debatendo 

a educação das mulheres na sociedade, combatendo “os vicios de educação que fazem das 

[...] moças apenas bellos elementos de representação mundana”, demonstrando as vantagens 

da atividade intelectual para as mulheres poderem assumir as novas profissões que se abriam 

como oportunidades nas sociedades civilizadas (O PAIZ, 1916, p. 4). 

O nome de Laura Bezerra era conhecido, praticamente, em todo o país, como uma 

educadora competente e de qualidade, por meio da imprensa do Rio de Janeiro, seguida por 

jornais de outros estados. Do sul ao norte do país, a solicitação de inscrição da professora foi 

divulgada pelos jornais conforme podemos perceber nos exemplos a seguir, onde 

transcrevemos a notícia do jornal “O Paiz”, do Rio de Janeiro, repassada nos jornais “A 

Federação”, do Rio Grande do Sul, e o “Jornal de Recife”, de Pernambuco. O jornal “O 

Estado do Pará”, do estado de mesmo nome, publicou na íntegra o texto de “O Paiz”: 
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Mais que justa. 

Retribuindo o bello gesto do governo uruguayo, que creou uma cadeira de 

portuguez na sua universidade, o governo brasileiro tambem creou uma cadeira de 

hespanhol no collegio Pedro II. 

Disputando essa cadeira apresenta-se a provecta educadora Dra. Laura de Bezerra, 

cujos serviços á instrucção no Brasil já são por demais conhecidos. [...] 

Nome largamente conhecido nos nossos centros intellectuaes pela sua collaboração 

na imprensa e pelas suas interessantes conferencias pedagogicas, ella tem a grande 

vantagem de falar e escrever todas as linguas, conhecendo, portanto, os seus 

segredos e as suas bellezas. 

Os seus serviços em prol da instrucção, no combate systematico ao analphabetismo, 

já reclamam dos poderes publicos uma recompensa, uma reparação. 

Legitima pretensão disputa essa abnegada educadora (O PAIZ, 1919, p. 4) 

 

A cadeira de espanhol no Collegio Pedro II – Rio, 7 (A.A.) – A doutora Laura 

Bezerra inscreveu-se para o concurso da cadeira de espanhol creada no Collegio 

Pedro II, em retribuição ao acto do governo do Uruguay creando a cadeira de 

portuguez na sua Universidade. 

“O Paiz” elogia o gesto da educadora Laura Bezerra (A FEDERAÇÃO, 1919). 

 

A concurrente é pessoa competente e segundo se refere a imprensa do Rio, toda 

unanime em julgal-a capaz de leccionar, o seu nome é acatado não só entre os que 

professam o magistério como no mundo intellectual, sendo assidua collaboradora 

da imprensa. Tem realizado já várias conferencias, onde demonstra sempre grandes 

conhecimentos de linguística e philologia. (JORNAL DE RECIFE, 1919). 

Apesar de, em 1919, já ser uma educadora bastante conhecida, o diretor do Colégio 

Pedro II não aceitou sua inscrição no concurso alegando ilegalidade no processo por tratar-

se de uma estrangeira, mesmo estando casada com brasileiro. Ele enviou requerimento ao 

Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Alfredo Pinto Viera de Melo (1863-1923), que 

sucedeu Urbano Santos, para pronunciar-se sobre o assunto. Mesmo antes de resposta oficial, 

o diretor do Colégio fez publicar as etapas do concurso excluindo o nome da professora, o 

que causou indignação do jornal “Correio da Manhã”, que publicou várias notas de apoio à 

educadora. A “Gazeta de Noticias” afirmou que o concurso não deveria ter prosseguimento, 

por risco de anulação, já que 

Um dos candidatos, por signal uma senhora, foi inscripto mediante condição, até 

que o sr. Ministro do Interior resolvesse o seu “caso”. Esta senhora é estrangeira. 

Allega, porém, que é casada com cidadão brasileiro, de quem tem filhos, e por isso 

mesmo, de accordo com as disposições constitucionaes, adquiriu a nacionalidade 

de seu marido (GAZETA DE NOTICIAS, 1919a, p. 1). 

 

Em despacho publicado no dia 31 de agosto de 1919, o Conselho Superior de Ensino, 

respondendo ao ofício do diretor do Colégio Pedro II, considerou ilegal a inscrição de uma 
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estrangeira, baseado, entre outras normas legais, no artigo 44 do Decreto 11.530, de 18 de 

março de 1915, que preceitua: “Poderão concorrer á vaga de professor substituto todos os 

brazileiros que exhibirem folha corrida e forem maiores de 21 anos” (BRASIL, 1915).  

A Constituição Brasileira em vigor à época (1891), em seu Art. 69, item 5º, dava 

status de “cidadão brasileiro” aos estrangeiros que possuíssem “bens immoveis no Brasil” e 

fossem “casados com brasileiras” ou que tivessem “filhos brasileiros”, contanto que 

residissem no Brasil, salvo se manifestassem a intenção de não mudarem de nacionalidade 

(GAZETA DE NOTICIAS, 1919b). Este jornal publicou, em 04 de setembro de 1919, 

entrevista com Abelardo Lobo, professor da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, 

que concordou com o parecer do Ministro da Justiça, uma vez que 

[...] a expressão “os estrangeiros que possuirem, etc.” refere-se a estrangeiros 

do “sexo masculino”. A regra de Ulpianus – Pronunciatio sermonis in sexo 

masculino ad utrumque sexum plerunque porrigitur (Dig. – de verb. signif. – 

fr. 195, in pr.) não pode ser invocada, no caso, porque a expressão “e forem 

casados com brasileiras” restringe a significação de “estrangeiros” (GAZETA 

DE NOTICIAS, 1919c). 

 

Contudo, o texto da Constituição Federal, de 24 de fevereiro de 1891, publicado 

no site da Presidência da República Federativa do Brasil, difere deste publicado na 

Gazeta de Notícias: 

Art. 69 – São cidadãos brasileiros 

................................. 

5º) os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e forem casados com 

brasileiros ou tiverem filhos brasileiros contanto que residam no Brasil, salvo se 

manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade; (BRASIL, 1891). 

A expressão “casados com brasileiros” difere do texto referido pelo Prof. Dr. 

Abelardo Lobo em entrevista à “Gazeta de Noticias”, publicado em 4 de setembro de 1919, 

no qual se lê “casados com brasileiras”. 

Diferentemente de Abelardo Lobo, o professor Paulo de Lacerda sustentou a tese de 

que, se a candidata tivesse bens de raiz no Brasil e tivesse filhos brasileiros, adquiriria os 

direitos de brasileira, já que, residindo no Brasil, não tivesse manifestado o desejo de 

conservar sua nacionalidade (A FEDERAÇÃO, 1919). A candidata tinha filhos brasileiros, 

mas não conseguimos informações sobre a existência de bens de raiz (imóveis), mas é 

possível inferir que a professora tinha esses atributos, caso contrário não daria margem para 
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esses debates publicados nos jornais da capital federal. Tais publicações são indícios de forte 

probabilidade de que a candidata teria os mesmos direitos como se brasileira fosse e poderia 

ter concorrido à vaga de professor catedrático de espanhol do Colégio Pedro II. 

Contudo, o parecer elaborado pelo Dr. M. A. de Sá Vianna, consultor-geral da 

República, emitido em 30 de julho, que sustentou a decisão do Conselho Superior de Ensino, 

concluiu que “a mulher brasileira está compreendida na expressão – cidadão brasileiro – e 

pode concorrer aos cargos públicos, como vai concorrendo e cada vez mais; que a estrangeira 

não adquire a nacionalidade brasileira, nem perde a que tem quando casa com brasileiro” (SÁ 

VIANNA, 1919 apud GODOY, 2014). Segundo esse parecer, o dispositivo do Art. 69, item 

5, não se aplicava às mulheres, argumentando que: 

Seria ilógico que o legislador constituinte que criou o dispositivo do art. 69, nº 5, 

atribuindo ao estrangeiro residente no Brasil a nacionalidade brasileira quando 

possuísse bens imóveis no Brasil e fosse casado com brasileira ou tivesse filhos 

brasileiros, desde que não manifestasse intenção de conservar a nacionalidade, 

criasse no casamento da estrangeira como (sic) nacional um novo caso de 

naturalização. Enquanto essa é a lei constitucional no Brasil, convém lembrar que 

o casamento da mulher uruguaia com o estrangeiro não constitui para ela um caso 

de perda de nacionalidade, nacionalidade que mantém e que o casamento não 

atinge (SÁ VIANNA, 1919 apud GODOY, 2014). 

Diante da decisão do então Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Alfredo Pinto 

Vieira de Melo (1863-1923), de indeferir a inscrição da candidata, o jornal “Gazeta de 

Noticias”, do Rio de Janeiro, publicou protesto contra o ato do ministro, relacionando nomes 

de estrangeiros que ocupavam cargo público no Brasil: 

Os estrangeiros nos cargos publicos 

A decisão do Sr. Dr. Alfredo Pinto, ministro da Justiça, em resposta á 

consulta que lhe fizera o director do Conselho Superior do Ensino, acerca da 

inscrição de uma senhora estrangeira, casada com brasileiro e residindo no 

Brasil, no concurso aberto para provimento da cadeira de hespanhol no 

Collegio Pedro II – é explicita: essa senhora não póde concorrer ao logar, por 

ser estrangeira, pois o casamento não a faz passar a ter, entre nós, como em 

muitos outros paizes, a nacionalidade do marido. 

“Dura lex, sed lex..” Tal é a letra constitucional, que o Sr. Alfredo Pinto faz muito 

bem em fazer respeitar... [...] 

Aqui, é professor de musica da Escola Normal, cargo para o qual, aliás, não fez 

concurso, o Sr. Borgongino, italiano, e é porteira da Escola Rivadavia Corrêa Mme. 

Ida Sion, franceza. Na Inspectoria de Fiscalisação das Estradas de Ferro ha um alto 

sinecurista que é portuguez, conforme ha bem pouco tempo ficou provado. Estarão 

todos elles exercendo legalmente essas funcções, perante a letra da Constituição 

que o ministro da Justiça citou? 

O programa do governo é moralisar. Ahí estão algumas informações para o mais 

moralisador dos inqueritos que deve mandar abrir: o que será acerca do exercicio 
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de cargos publicos por estrangeiros no Brasil e no exterior (GAZETA DE 

NOTICIAS, 1919b). 

 

Apesar da polêmica envolvendo uma estrangeira no concurso, a comissão prosseguiu 

com as datas previstas. 

 

3.4 As provas do concurso 
 

Foram convocados oito candidatos para a fase de arguição, o que significa dizer que 

as teses apresentadas foram aprovadas pela Congregação e posteriormente para a fase de 

preleção, que deveria ser em língua espanhola, sorteados naquela ocasião os pontos, 

conforme Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1: Candidatos convocados para a fase de arguição 

 

Arguição 
Candidato 

Formação do 

candidato 
Trabalho apresentado 

Dia Hora 

09/09/1919 14:00 
Francisco Pereira 

Novaes da Cunha 
 

Alguns Elementos de 

Grammatica Hespanhola. 

10/09/1919 14:00 
Dario Portuguez 

Silva Monteiro 
 

Estudio Teorico-Pratico de 

la Gramática Castellana 

Adaptado al Idioma 

Portugués. 

11/09/1919 14:00 

Antonio de Araujo 

Mello Carvalho 

(1884-1922) 

Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais 
O Verbo em Espanhol. 

12/09/1919 14:00 
Lino de Moraes Leme 

(1888-1969) 

Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais 

A Subjetividade do 

Pronome “se”. 

13/09/1919 14:00 David José Perez 
Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais 

Leis de Formação da 

Língua Castelhana. 

16/09/1919 14:00 
Brenno Silveira de 

Arruda 
 

A Poesia Uruguaya: 

origem, manisfestação de 

caracter nacional e 

primeira geração 

romantica. 

17/09/1919 14:00 

Antenor de Veras 

Nascentes (1886-

1972) 

Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais 

Um Ensaio de Phonetica 

Differencial Luso-

Castelhana. Dos Elementos 

Gregos Que Se Encontram 

no Espanhol. 

18/09/1919 14:00 

Adolfo Morales de 

los Rios Filho (1887-

1973) 

Arquiteto 

Um Capitulo de 

Psychologia nas Letras 

Hespanholas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos jornais consultados. 
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A comissão julgadora estava constituída pelos professores João Ribeiro (1860-1934)1, 

Laudelino de Oliveira Freire (1873-1937)2, Vital de Almeida e Basílio de Magalhães, tendo 

como presidente o diretor do colégio, Carlos Maximiliano Pimenta de Laet (1847-1927). 

Os jornais acompanhavam o desenrolar do concurso e noticiavam cada etapa, como 

podemos verificar na Figura 1 a seguir: 

Fonte: Gazeta de Notícias, 1919d. 

 

                                                 
1 João Baptista Ribeiro de Andrade Fernandes nasceu em Laranjeiras, onde iniciou seus estudos, terminando o 

ensino secundário no Atheneu Sergipense, em 1880. Formou-se em Ciências Sociais pela Faculdade Livre de 

Direito do Rio de Janeiro. Foi professor catedrático do Colégio Pedro II, “tradutor admirável e philologo 

distincto”, publicou gramáticas, poesias, história literária, entre outras obras. Foi membro do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia Brasileira de Letras (GUARANÁ, 1925). 
2 Laudelino de Oliveira Freire era sergipano, natural da cidade de Lagarto. Iniciou seus estudos preparatórios 

na cidade de Laranjeiras e os terminou na Academia Militar do Rio de Janeiro, formando-se em Ciências 

Jurídicas pela Faculdade Livre de Direito na Capital Federal. Foi advogado, professor catedrático do Colégio 

Militar, deputado por Sergipe e escritor com colaborações em vários periódicos e diversos livros publicados. 

Foi também membro da Academia Brasileira de Letras, assumindo a cadeira vaga pela morte de Ruy Barbosa 

(GUARANÁ, 1925). 

Figura 1: Arguição do candidato Francisco Pereira Novais da Cunha, em 9 de setembro de 1919. 
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Quadro 2: Candidatos convocados para assistir ao sorteio dos pontos para a fase de preleção 

Arguição 
Candidato 

Dia Hora 

18/09/1919 14:00 
Francisco Pereira Novaes da Cunha e Dario Portugez Silva 

Monteiro 

19/09/1919 14:00 Antonio de Araujo Mello Carvalho e Lino de Moraes Leme 

22/09/1919 14:00 David José Perez e Brenno Silveira de Arruda 

23/09/1919 14:00 
Antenor de Veras Nascentes e Adolfo Morales de los Rios 

Filho 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos jornais consultados. 

Três candidatos não compareceram à fase de preleção do concurso. Apesar de não 

encontrarmos os motivos explicitamente expostos, podemos seguir algumas pistas e indícios 

(GINZBURG, 1989) que apontam para um dos motivos dessas desistências: a necessidade 

de falar em espanhol, o que não estava previsto no momento da inscrição dos candidatos. 

Este caso não se aplica a Adolfo Morales de los Rios Filho, porque o candidato era filho de 

um professor e arquiteto espanhol e falava o idioma. Em julho de 1919, todos os oito 

candidatos já estavam inscritos, mas não havia indicação de que a preleção seria em língua 

espanhola, ocasionando protestos como o publicado no jornal “A Noite”: 

Para ensinar hespanhol não é necessario falar-se a lingua? 

O CONCURSO DO PEDRO II 

Informam-nos: 

“Uma nota curiosa, sem duvida, que está dando o concurso para o preenchimento 

da cadeira de hespanhol do Collegio Pedro II, é a ausencia da demonstração do 

conhecimento pratico da lingua pelos candidatos. Nas provas até agora realisadas 

e nas que se annunciam os pretendentes a professor da nova cadeira daquelle 

instituto official, só são obrigados a mostrar que conhecem theoricamente o idioma. 

Tratando-se de uma lingua viva não era obvio exigir-se ao candidato que prove que 

a fala? É o que tem occorrido aos que acompanham o desenrolar do concurso do 

Pedro II” (A NOITE, 1919). 

 

Algumas pessoas e, talvez, candidatos, acreditavam que o espanhol era de fácil 

assimilação, não necessitando de estudos mais aprofundados. Assim, quem falava o 

português e estava acostumado a assistir a operetas e zarzuelas compreenderia a língua 

espanhola sem maiores dificuldades, constituindo-se, este, um pensamento corrente à 

época. O periódico “Careta” fez uma crítica bem-humorada em seu número de 13 de 

setembro de 1919: 
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Conversas de esquina 

– Você não o concorre também á cadeira de hespanhol no Pedro II? 

– Qual! Não conheço a lingua o bastante para isso. 

– Pois olhe que não é assim tão difficil. 

– Parece. Eu, pelo menos, ha longos annos sou assiduo frequentador das 

companhias de operetas e ainda não passei do caramba, mire usted e caracoles. 

– Só isso? 

– Apenas; e você comprehende que, com este hespanhol de opereta, o concurso 

seria uma tragedia! (CARETA, 1919). 

 

A Congregação do Colégio Pedro II, após receber críticas por não especificar que as 

preleções deveriam ser proferidas em língua espanhola, resolveu anunciar essa 

obrigatoriedade, o que foi prontamente divulgado nos jornais do país. Em Santa Catarina, o 

jornal “República” noticiou: “Obrigado a falar hespanhol Rio. 18. A Congregação do 

Collegio Pedro Segundo resolveu que a prova oral do concurso da cadeira de Hespanhol fosse 

na própria língua” (REPUBLICA, 1919). 

Desta forma, cinco candidatos participaram de todas as etapas. A classificação do 

concurso saiu no dia 26 de setembro após reunião da Congregação do Colégio, presentes 

dezenove professores, que ficou assim definida: 1º lugar - Antenor de Veras Nascentes; 2º 

lugar - David José Perez; 3º lugar - Antonio de Araújo Mello Carvalho; 4º lugar - Dario 

Portuguez Silva Monteiro; e 5º lugar - Brenno Silveira de Arruda. 

 

3.5 Apadrinhamento ou competência? A vitória de Antenor Nascentes 

Houve, no decorrer do concurso, alguns problemas e denúncias de “apadrinhamento” 

do candidato Antenor Nascentes, indicando uma manobra da Congregação para o seu 

possível êxito no concurso. Um problema já comentado foi o indeferimento da inscrição de 

Laura Bezerra, com a alegação de ser ilegal por se tratar de uma estrangeira. 

Outro fato foi uma denúncia publicada em jornal de que a Congregação do colégio 

teria prejudicado dois candidatos, para que o concurso fosse vencido por Nascentes. De um 

desses candidatos o jornal “Gazeta de Noticias” publicou o nome:  
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Ousamos chamar a attenção do Sr. Presidente da Republica para a violencia que se 

vai praticar a proposito do concurso para o preenchimento da cadeira de hespanhol, 

no Collegio Pedro II. 

Estamos seguramente informados de que se faz neste momento uma cabala 

vergonhosa em favor de um dos candidatos – o Sr. Nascentes, afim delle ser 

classificado em primeiro logar, com visivel prejuizo de dous outros, cujas provas 

magnificas lhes deram inteira superioridade e, como tal, deviam ter respeitados os 

seus direitos. 

Um delles, o Sr. Perez, moço de vasta cultura, sem padrinhos, mas possuidor de 

raros meritos, em todas as provas a que foi submettido se houve brilhantemente. 

Elle mostrou ser capaz de desafiar todos os empistolados, mesmo diante da 

parcialidade manifesta dos julgadores. 

A sua tese é um documento expressivo de uma grande capacidade e, por isso 

mesmo, consideramos uma vergonha o que agora se trama no Pedro II. 

Para que se não allegue termos protestado tardiamente, aqui registamos [sic], no 

intuito de moralisar um concurso que se esperava fosse sério, o attentado prestes a 

ser levado a effeito pelos “gros bonnets” daquela casa de ensino. 

Ainda é tempo para o concurso de hespanhol merecer um pouco da preciosa 

attenção do eminente Sr. Dr. Epitacio Pessoa (GAZETA DE NOTICIAS, 1919e, p. 

1). 

 

O texto foi publicado na seção “Notas e notícias”, no dia 25 de setembro de 1919, um 

dia após a última preleção, a de Antenor Nascentes, e não cita o nome do outro candidato que 

também estaria sendo prejudicado. Este texto suscita alguns questionamentos. Nem todos 

serão respondidos neste trabalho, mas podem ser ponto de partida para novas pesquisas: a 

defesa do jornal ao candidato David José Pérez tinha carácter religioso, uma vez que o 

candidato era judeu e trabalhava pelo crescimento do judaísmo no Brasil? Quem eram os 

“empistolados”? Houve favorecimento da Congregação do Colégio Pedro II ao candidato 

Antenor Nascentes? David José Pérez não contou com a influência de algum “padrinho”? 

O candidato David José Pérez (1883-1970), natural da cidade de Breves, no Pará, era 

de origem pobre, filho de judeus provenientes de Marrocos. Com seu esforço e ajuda da 

família, conseguiu, na capital federal, concluir os seus estudos superiores, estudando na 

Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, onde mais tarde veio a ser professor do Ensino 

Secundário do Curso Anexo (FALBEL, 2005).  

Em 1919, ano do concurso, Pérez já era um conhecido professor na capital, recebendo 

convites para participar de bancas de concursos de docentes, como em 1913, quando foi convidado 

para constituir a banca do concurso da cadeira de português do Instituto Benjamim Constant. 

Pérez casou-se no Rio de Janeiro, em 1910, com Clementina Moreira do Monte, filha 

de um importante político alagoano, Manoel Clementino do Monte (FALBEL, 2005; 

MALVEIRA, 1983), que, em 1919, já tinha passado por dois mandatos de deputado federal, 
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de 1894 a 1896 e de 1913 a 1914. Malveira (1983) afirma que David José Pérez nunca se 

prevaleceu da influência política do sogro para conseguir boas colocações e que todos os 

cargos assumidos em sua trajetória foram por méritos próprios. Apesar disso, não 

descartamos a possibilidade de seu nome ter sido indicado ao Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores antes da abertura do concurso. 

Todos os candidatos tinham amizades com pessoas influentes no governo, na 

imprensa, no meio intelectual ou mesmo na Congregação do Colégio Pedro II, as quais 

poderiam ter sugerido seu “afilhado” para a vaga de catedrático de espanhol. A questão é que 

o governo “podia fazer o provimento sem concurso” e que “os candidatos à cadeira sem 

concurso eram de fato muitos, mas o Govêrno, para não descontentar os protetores, saiu-se 

da dificuldade mandando abrir concurso” (NASCENTES, 1952, p. 12). 

Antenor Nascentes e David José Pérez finalizaram o concurso com média de 9,6, 

portanto empatados, prevalecendo para o desempate o fato de Nascentes ter sido bacharel em 

letras pelo Colégio Pedro II, aluno laureado, que seria um título aos melhores alunos e 

concedido a poucos, e por isso mesmo de grande valor cultural (MALVEIRA, 1983). 

Mas, será que Nascentes não teria qualidades e competência para vencer o concurso? 

Vejamos um pouco de sua trajetória escolar e acadêmica para relativizar essas informações. 

Nascentes ingressou no Colégio Pedro II em 1897, na capital federal, com 11 anos de 

idade, sem prestar exame de admissão, pois havia sido aprovado nos exames finais da escola 

primária, conforme regime da época. Estas provas eram consideradas muito difíceis e poucas 

escolas inscreviam alunos. A banca examinadora foi constituída por Benedicto Raymundo 

da Silva (inspetor escolar) na presidência, a diretora da escola, Amélia Fernandes da Costa, 

e o professor Candido Baptista Antunes, designado pela Diretoria Geral da Instrução Pública 

(GAZETA DA TARDE, 1896, p. 1). 

Enquanto outras escolas inscreviam um ou dois alunos para o exame de admissão, 

quando muito, a escola dirigida pela professora Amélia inscreveu seis alunos naquele ano de 

1896, e entre estes estava o jovem Nascentes. Era uma avalição também para os diretores, 

que, neste processo, podiam demonstrar sua capacidade de ensino em conseguir aprovar 

alunos naquele exame. Em uma hora de avaliação, o aluno teria de responder a questões de 

Português, Geografia, História do Brasil, Lições de Coisas e, por fim, a prova mais difícil 

para os alunos, a Aritmética. Nascentes, ainda criança, alcançava somente a parte inferior do 
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quadro negro e, ao resolver uma questão de raiz cúbica, ficara nas pontas dos pés para que 

pudesse escrever o resultado. 

A banca, ao fundo, vendo aquela cena, pôs-se a rir, um riso contido, mas que 

Nascentes escutou sem entender o que estava acontecendo. Por um momento, os risos 

atrapalharam sua concentração, mas voltou, logo em seguida, a seus cálculos e respostas. Ao 

final do exame, Nascentes saiu vitorioso com nota máxima e, por conseguinte, conseguiu 

matrícula gratuita no Colégio Pedro II. 

É relevante ressaltar que, apesar de o Colégio Pedro II ser público, a matrícula 

dos alunos não era gratuita. Ademais, além da matrícula, havia custos durante o ano 

letivo que a família do aluno deveria cobrir. De origem humilde, Nascentes conseguiu 

manter-se no colégio graças à professora Amélia Fernandes da Costa, diretora da escola 

primária por ele cursada, que custeou seus estudos secundários. Não se deve esquecer 

que os colégios secundários eram, naquela época, instituições destinadas à elite, com 

uma educação voltada para a formação qualificada, humanística e intelectualizada. A 

instrução destinada às classes trabalhadoras era ministrada nas escolas 

profissionalizantes (de ofício, artífices ou aprendizes). 

No curso secundário, Nascentes pôde estudar com grandes nomes do magistério 

brasileiro, como os professores Vicente de Souza (1878-1920), de Latim; Said Ali (1861-

1953), de Alemão; e Fausto Barreto (1852-1908), de Português. Estudou os seis anos do 

ensino secundário, segundo ele próprio, “com os melhores professores da capital do país” 

(NASCENTES, 1952, p. 10). A excelência do curso, para a época, somada a sua aptidão para 

os estudos, o levaram a duas conquistas logo após o término dos estudos: passou em primeira 

colocação em dois concursos públicos, praticante dos Correios e oficial da Secretaria de 

Justiça, além de lograr matrícula gratuita na Faculdade de Ciências Jurídicas por seu 

destacado desempenho no ensino secundário, com notas máximas.  

Durante o período em que esteve como discente do Colégio Pedro II, passaram pela 

diretoria do externato José Veríssimo Dias de Matos (1857-1916), diretor entre 1891 e 1898, 

e Francisco Carlos da Silva Cabrita, entre 1898 e 1903. Nesse período, o currículo passou 

por algumas alterações, moldando a formação de Nascentes, que cursou, muito 

provavelmente, as disciplinas conforme quadro a seguir: 
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Quadro 3: Distribuição das horas semanais das disciplinas cursadas por Nascentes 

Disciplinas 

1
º 

an
o

 (
1

8
9

7
)*

 

2
º 

an
o

 (
1

8
9

8
)*

*
 

3
º 

an
o

 (
1

8
9

9
)*

*
 

4
º 

an
o

 (
1

9
0

0
)*

*
 

5
º 

an
o

 

(1
9

0
1

)*
*
*

 

6
º 

an
o

 

(1
9

0
2

)*
*
*

 

T
O

T
A

L
 

Português 6 5 5 4   20 

Francês 3 5 5 4  1 18 

Inglês     1 1 2 

Alemão  5 5 4 3 2 24 

Latim  3 3 3 3 1 13 

Grego     3 2 5 

Matemáticas (Aritmética, Álgebra, 

Geometria, Trigonometria e Cálculos) 6 3 1 4  2 16 

Física e Química     4 3 7 

Geografia 3 3 2 2  1 11 

Zoologia e Botânica    3   3 

História Universal    2 3  5 

História do Brasil      3 3 

História Natural     2 5 7 

Lógica      3 3 

Desenho 2 2 2 1   7 

Música 2 2 2 1   7 

Ginástica 2 1 2 1   6 

Literatura      2 2 

TOTAL 24 29 29 30 24 26 162 

* Decreto nº. 1.652, de 15 de janeiro de 1894.  

** Decreto nº. 2.857, de 30 de março de 1898.  

*** Decreto nº. 3.914, de 26 de janeiro de 1901. 

Fonte: * Decreto nº. 1.652, de 15 de janeiro de 1894. ** Decreto nº. 2.857, de 30 de março de 

1898. *** Decreto nº. 3.914, de 26 de janeiro de 1901. 

 

É relevante notar que mais de 50% da carga horária total do curso foi voltada para o 

estudo de seis línguas (português, francês, inglês, alemão, latim e grego), com destaque para 

o alemão, língua que Nascentes saiu do secundário falando (PEDRO BLOCH, [19--?].). Mas 

essa diversidade de línguas cursadas por Nascentes é fruto de uma reforma educacional? 

Certamente que não, visto que ele passou por três reformas com objetivos distintos. 

O regulamento de 1894, assinado pelo ministro Cassiano do Nascimento, tinha um 

caráter científico, com o ensino das línguas ocupando 43,78% do total do currículo. Tomando 

como critério o número de horas semanais, as línguas estavam assim ordenadas: português, 

17 horas; francês e latim, 13 horas cada; alemão, 12 horas; inglês, 10 horas; e grego, 9 horas. 
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A reforma do ministro Amaro Cavalcante, em 1898, aprovou novo regulamento 

para o Colégio Pedro II, dividindo o ensino secundário em dois cursos. Um, com seis 

anos, propedêutico ou realista, e outro com sete anos, clássico ou humanista. O curso 

clássico, cursado por Nascentes, permitiu-lhe estudar no segundo, terceiro e quarto anos 

as seguintes línguas: português, francês, alemão (em detrimento do inglês, uma vez que 

era facultativa a escolha do aluno entre a língua germânica e a língua saxônica) e latim. 

A oferta desse curso em que Nascentes se matriculou marcou o retorno de um currículo 

mais humanista, que fora substituído em 1890, pelo ministro Benjamin Constant, por 

um currículo de caráter científico, “mais aos moldes do positivismo comtiano – escola 

filosófica da qual o ministro era adepto” (OLIVEIRA, 1999, 56). Com um total de 

duzentas horas, o currículo do curso clássico reservava um total de noventa e seis horas 

para o ensino das línguas, ou seja, 48% do total. 

Nos últimos dois anos do curso de Nascentes, o currículo esteve organizado sob 

nova reforma educacional, desta vez promovida pelo ministro Epitácio Pessoa. O Colégio 

Pedro II volta a ter somente um curso com duração de seis anos.  

Neste caso em que os alunos têm no decorrer dos seus estudos alterações no currículo, 

não há como relacionar a sua formação com a intencionalidade de uma reforma ou legislador. 

A análise dos planos de estudos estabelecidos pelos decretos supracitados demonstra que a 

língua alemã só ultrapassaria em horas a língua portuguesa caso o aluno optasse pelo curso 

clássico, no currículo existente de 1898 a 1900, com um acréscimo de um ano para término 

do ensino secundário, ou seja, o aluno terminaria o curso após sete anos de estudos. Porém, 

como vimos no Quadro 1, Nascentes terminou o curso em seis anos, e a língua alemã superou 

a língua portuguesa em quatro horas no total do curso.  

Desta forma, o ensino secundário cursado por Nascentes foi marcado por um 

currículo clássico, voltado para a formação de um homem letrado no estudo das línguas 

modernas e clássicas, que lhe deu a base para sua carreira como erudito, polígrafo e filólogo. 

Ao final do curso secundário, diplomou-se Bacharel em Letras em fevereiro de 1903. 

Nascentes estava decidido a regressar como docente da casa, mas, enquanto isso não fosse 

possível, queria ele permanecer por perto. Esse desejo refletiu na sua escolha pela escola 

superior a cursar. Na capital federal, havia duas faculdades de direito, “a chamada Livre3, na 

                                                 
3 Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, criada em 1891 (CUNHA, 1980, p. 158). 
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Praça da República, e a de Ciências Jurídicas”4, que estava instalada no Colégio Pedro II. 

Nascentes preferiu esta última, pois assim “passaria mais cinco anos entre estas veneráveis 

paredes” (NASCENTES, 1952, p. 11).  

Para a matrícula no curso superior, foi determinante o seu desempenho no curso 

secundário, pois, como sua condição financeira era desfavorável e consequentemente não 

tinha como pagar a taxa da matrícula exigida, ele se valeu do “Código Epitácio”, 

instituído pelo Decreto nº 3.890, de 1º de janeiro de 1901. O Código dos Institutos 

Oficiais de Ensino Superior e Secundário, assinado pelo ministro Epitácio Pessoa, no 

governo de Campos Sales prescrevia: 

Art. 125. O Governo poderá mandar todos os annos matricular gratuitamente em qualquer 

estabelecimento de ensino superior até dous alumnos, dentre os estudantes pobres que 

tenham revelado nos estudos secundarios excepcional aptidão. 

§ 1º Este favor cessará si o alumno soffrer penas disciplinares que desabonem a 

sua reputação ou si for reprovado em duas epocas no mesmo anno do curso, seja 

na mesma cadeira ou em cadeiras diversas. 

§ 2º Ao alumno gratuito que concluir o curso será dado, independentemente de 

emolumentos, o diploma que lhe competir (BRASIL, 1901a). 

 

O governo poderia solicitar a cada ano matrícula gratuita de até dois alunos pobres, 

mas que tivessem revelado excepcional aptidão nos estudos secundários. Desta maneira, 

Nascentes se muniu de documentação necessária e solicitou ao governo sua matrícula. 

Após sua formação em Direito, Nascentes seguiu com contatos profissionais no 

magistério do Colégio Pedro II e em escolas preparatórias do Rio de Janeiro. Em 1916, 

participou da banca examinadora de colégios particulares no Rio de Janeiro, juntamente com 

outros professores, entre eles, professores daquele estabelecimento federal, como Carlos de 

Laet (1847-1927), professor de português, e João Ribeiro (1860-1934), professor de história. 

A partir 1918, Nascentes atuou como professor de francês no recém-criado Liceu Rio 

Branco (Figura 2), colégio particular de ensino secundário, ao lado dos professores do 

Colégio Pedro II, Guilherme Affonso, de inglês, Mendes de Aguiar, de latim, Fernando 

Gabaglia, de geografia, Cecil Thiré, de aritmética, Agliberto Xavier, de álgebra, Euclides 

Roxo, de geometria, e Benedicto Raymundo, de história natural; do Instituto Profissional 

João Alfredo, Torquato de Mesquita, de português; da Faculdade de Medicina, Nascimento 

                                                 
4 Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, criada em 1891 (CUNHA, 1980, p. 157). 
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Bitencourt, de física e química; e Henrique Lacombe, de história natural; da Escola Normal, 

Jonathas Serrano, de historia universal; e Osório Duque-Estrada, de história do Brasil; da 

Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, Alfredo Pinto; além dos professores Gastão 

de Azevedo Villela, de alemão, Nelson Romero, de lógica, psicologia e história da filosofia, 

e Enoch da Rocha Lima, de desenho (O MALHO, 1918).  

Fonte: O Malho, 1918. 
  

Nascentes, após sua formação, seguia estudando para concurso do Colégio Pedro II. 

Inicialmente estudava grego, mas a reforma de 1915, empreendida pelo Ministro Carlos 

Maximiliano, retirou a língua dos planos de estudos do estabelecimento justificando que: 

Entre nós cumpre restaurar o glorioso Colégio Pedro II, que ora agoniza. Inútil 

manter o sexto ano, de valor decorativo, sem um aluno desde 1912. Há muito que 

os grandes filósofos reduziram a proporções irrisórias o ensino das línguas mortas. 

Por causa do estudo do português e do direito romano, ainda convém aprender 

elementarmente o latim; porém o grego deve ceder o lugar a uma língua viva 

(MAXIMILIANO apud OLIVEIRA, 1999, p. 67). 

 

 

Figura 2: Fachada do Liceu Rio Branco. 
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Em consequência da referida reforma, Nascentes alterou seus estudos e passou ao do 

latim e das línguas românicas, quando foi anunciada, em 1917, pelo então ministro Carlos 

Maximiliano, a criação de uma cadeira de espanhol no Colégio Pedro II. Por se tratar de uma 

cadeira nova, não havia necessidade de abrir concurso, como já aqui exposto. O Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores poderia nomear para a vaga aberta um professor de sua escolha, 

mesmo assim Nascentes seguia estudando. Em 1919, porém, muitas solicitações já haviam 

sido feitas para preenchimento da vaga. Por isso, o ministro Urbano Santos, que acabara de 

assumir a pasta em 3 de dezembro de 1918, decidiu abrir concurso, para não se indispor com 

os “padrinhos” solicitantes, como já informado anteriormente. 

Para o ministro, seria uma boa estratégia a entrada de Nascentes para o Colégio 

Pedro II, pois, desse modo, ele deixaria vago o cargo de 2º oficial da Secretaria de Justiça 

e Negócios Interiores, o que possibilitaria a promoção do 3º oficial e consequentemente 

a abertura de concurso para esta vaga.  

Consideramos a possibilidade de ter havido ações favoráveis à classificação em 

primeiro lugar de Nascentes no concurso, levando em consideração os fatos mencionados 

anteriormente que vieram a público, a sua rede social dentro do Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores, no qual trabalhava, e dentro do próprio Colégio Pedro II, onde atuavam 

os colegas docentes com os quais convivia profissionalmente em colégios particulares, 

escolas preparatórias e bancas examinadoras. Mas, devemos considerar também a sua 

trajetória estudantil, com alto desempenho desde a escola primária, o colocando em alta conta 

dentro da comunidade escolar e acadêmica e que pode ter contribuído de modo decisivo para 

a preferência de seu nome pela Congregação do Colégio Pedro II.  

Sua aprovação e nomeação para a disciplina Espanhol dão o ponto de partida para a 

publicação da primeira gramática de espanhol, mas a disciplina era facultativa e o pouco 

tempo que permaneceu nos currículos oficiais não conferiu o status requerido aos 

professores-autores de livros didáticos para que pudessem prosseguir com outras produções, 

como veremos adiante. 
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3.6 Seis anos de ensino de espanhol: uma gramática e muitos problemas 

O ensino de espanhol no Colégio Pedro II iniciou em 1920, permanecendo até 1925, 

quando o professor Nascentes foi transferido para a cadeira de Português, e o ensino de 

espanhol, retirado do currículo. Neste período, Nascentes publicou a primeira gramática de 

espanhol produzida no país e, por problemas de baixa frequência em suas aulas, o professor 

ficou descontente com a disciplina, sendo este um dos motivos para que não houvesse uma 

maior produção de obras didáticas para a disciplina. 

Nos seis anos em que ministrou a disciplina de espanhol, Antenor Nascentes publicou, 

além da gramática da língua espanhola, as seguintes obras: “Método Prático de Análise 

Lógica”, Francisco Alves, 1920; “Como evitar as Silabadas em Latim”, sem identificação da 

editora, 1920; “Método Prático de Análise Gramatical”, Francisco Alves, 1921; “O linguajar 

carioca em 1922”, Sussekind de Mendonça, 1922; e “Apostilas de português”, Francisco 

Alves, 1923. Foram cinco obras de outras disciplinas, enquanto que da sua disciplina apenas 

uma. 

Esta produção para outras disciplinas é um indício da insatisfação de Nascentes com 

sua matéria de ensino. O professor-autor no início do século XX era um profissional de status 

elevado, suas credenciais eram as instituições nas quais trabalhava, registradas na capa dos 

livros, para que fossem bem aceitos pela sociedade, tanto pelos alunos quantos por colegas 

professores. Mas, para quem vender o livro didático de espanhol? Essa era a grande questão. 

No final de 1919 e início de 1920, quando a gramática foi produzida e publicada, 

existia a expectativa de demanda por conta dos alunos do Colégio Pedro II; da 

possibilidade de outros colégios de educação secundária, no Rio de Janeiro, bem como 

em outros estados da federação, abrirem uma cadeira de espanhol; dos Colégios 

Militares, que, desde 1918, tinham a disciplina “Língua Espanhola” em seus currículos. 

Contudo, esta expectativa não se confirmou. 

A partir de uma nova reforma na educação militar brasileira, os currículos dos 

Colégios Militares foram alterados, sendo excluído o ensino da língua espanhola, 

conforme dispositivos do Decreto nº 14.176, de 19 de maio de 1920. Em relação à 

possibilidade de outros colégios adotarem a disciplina, provavelmente não se confirmou, 

pois não temos notícias de implantação da língua espanhola, apesar de ter havido a 

abertura de outros concursos em colégios estaduais, mas sem preenchimento da vaga, 
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como nos estabelecimentos Liceu de Goiás, em 1920; Liceu Cuiabano, em 1921; 

Ginásio Amazonense, em 1921; e Liceu de Cuiabá, em 1924 (GUIMARÃES, 2014).  

Os alunos do Colégio Pedro II não tinham muito interesse na aula de espanhol, até 

porque, como era uma disciplina facultativa, não havia obrigatoriedade da frequência, muito 

menos exames finais, o que causaria uma insatisfação de Nascentes com a situação, pois, 

segundo ele, essa realidade imprimia na disciplina “certa condição de inferioridade”, com os 

“piores horários” (NASCENTES, 1952, p. 12). Desta forma, não havia interesse nem do autor, 

nem das editoras em publicar outras obras didáticas de espanhol, visto que não havia 

demanda suficiente de alunos ou professores que justificasse o empenho. 

Já em 1920, Benjamim Franklin Ramiz Galvão (1846-1938) fez solicitação ao 

Ministro da Justiça, Alfredo Pinto, para que Nascentes fosse aproveitado na cadeira de grego, 

vaga por morte do titular Hans Heilborn: 

O internato tem seu corpo docente especial, só lhe faltando o professor de grego, 

cuja cadeira está vaga, desde o falecimento do Dr. Hans Heilborn. Ora, esta vaga 

se pode preencher, ou por concurso, ou melhor, pela transferência do Professor 

Bacharel Antenor Nascentes (atual catedrático de Espanhol) cuja competência é 

conhecida; e neste último caso a cadeira de Espanhol poderia com vantagem ser 

provida pelo Dr. David José Pérez, classificado em segundo lugar no concurso, a 

que recentemente se procedeu. A idoneidade deste candidato ficou ali 

exuberantemente provada (GALVÃO apud MALVEIRA, 1983, p. 17).  

 

Essa tentativa de deixar a disciplina não teve êxito, tendo Nascentes que se conformar, 

de momento, a continuar o ensino de espanhol. Mas, pouco tempo depois, ao ter 

conhecimento de uma nova reforma do ensino, Nascentes procurou o então Ministro da 

Justiça, João Luiz Alves, solicitando a obrigatoriedade da disciplina. Pedido negado, mas não 

esquecido. O ministro, sabedor de seu descontentamento com a disciplina, propõe o 

desdobramento da cadeira de Português ou de Latim, à sua escolha (NASCENTES, 1952). 

Desta forma, com a nova reforma, o espanhol foi excluído dos currículos do Colégio Pedro 

II; a cadeira de Português, escolhida por Nascentes, foi desdobrada, e este pode assumir uma 

cadeira obrigatória, seguindo sua carreira de professor de língua portuguesa, dialetólogo e 

filólogo, com grande número de publicações nessas áreas, até sua aposentadoria em 1945, 

com vinte e cinco anos de magistério no Colégio Pedro II. 
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3.7 Primeira gramática de espanhol publicada no Brasil  

Aproveitando a sua leitura para o concurso, Nascentes produziu a sua gramática de 

espanhol, que foi publicada em 1920, pela Livraria Drummond Editora. Quando ficou 

sabendo que iria abrir concurso no Colégio Pedro II, para a cadeira de espanhol, ele já estava 

estudando a gramática das línguas neolatinas e prosseguiu estudando tudo relacionado à 

língua espanhola que conseguiu na Biblioteca Nacional, livros comprados em livrarias e até 

importados da Espanha (NASCENTES, 1952, p. 11-12). Alguns dos livros estudados por 

Nascentes foram citados em sua gramática, revelando qualidade dos seus estudos: 

“Gramática de la lengua española” (1917) e “Diccionario de la lengua española” (1914), da 

Real Academia Española; publicações dos filólogos e gramáticos Vicente Salvá, Ramón 

Menéndez Pidal, Chalumeau de Verneuil, Miguel de Toro y Gómez, entre outros. 

Esta obra contempla grande parte dos pontos do programa para a cadeira de espanhol, 

aprovados em abril de 1919, como se verifica no índice da obra (Figura 3): 

 
Figura 3: Índice do livro “Grammatica da lingua espanhola para uso dos brasileiros” (1920). 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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É uma obra produzida para o ensino de espanhol baseada no método 

comparativo, pois o autor acreditava que havia a necessidade de “fixar o que ha de 

differente nas duas linguas” devido a “extrema semelhança” entre o espanhol e o 

português (NASCENTES, 1920, p. iv). 

Essa semelhança apontada por Nascentes é equivocadamente interpretada como uma 

facilidade no aprendizado da língua espanhola e que o seu estudo sistematizado não seria 

necessário. Essas interpretações se baseiam na seguinte afirmação de Nascentes: 

O espanhol é parecidíssimo com o portuguez, como toda a gente o sabe. Quem 

conhece o portuguez, com facilidade lê e comprehende o espanhol; sentirá, é 

verdade, algumas deficiencias. Além disso é uma língua familiar a nós por causa 

da immigração espanhola em nosso paiz, das companhias dramaticas, de operetas 

e zarzuelas que annualmente nos visitam, das relações com as republicas vizinhas 

(NASCENTES, 1920, p. iv). 

 

Logo em seguida, Nascentes faz uma advertência que não é levada em consideração 

por aqueles que acreditam na facilidade da língua: 

A extrema semelhança das duas linguas, entretanto (parece até um paradoxo), é a 

maior difficuldade que encontramos, pois quando mal pensamos que uma palavra, 

uma locução, ou uma fórma, se encontra em ambas as linguas, defrontamos 

profunda differença (NASCENTES, 1920, p. iv). 

 

Desta forma, o livro de Nascentes foi escrito com base nas diferenças para fixação no 

aprendizado do espanhol, de acordo com o ensino gramatical vigente à época, em que a 

gramática era o ponto de partida para o conhecimento de uma língua. Para complementar o 

estudo do idioma, os alunos deveriam fazer traduções de grandes escritores da literatura 

espanhola. A sua gramática não continha trechos de literatura nem indicações de autores. 

Desta forma, os livros de literatura eram indicados pelo professor e deveriam ser adquiridos 

pelo aluno. 

Nesse ponto, Nascentes encontrou muita dificuldade, pois, como dito anteriormente, 

a disciplina era optativa, e, além da baixa frequência, “os alunos não compravam o Quixote 

para os indispensáveis exercícios de aula” (NASCENTES, 1952, p. 12). 

Foram publicadas novas edições em 1928 (2. ed.), 1934 (3. ed.) e 193x (4. ed.) pela 

Editora Pimenta e Mello, provavelmente por demanda de alunos de colégios particulares que 

ensinavam a língua espanhola, bem como devido ao retorno do idioma ao currículo militar 

na década de 1930. Corroborando com esse argumento, encontramos um exemplar de 1934, 
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o qual tem na folha de rosto anotação do antigo dono com um nome que não foi possível 

identificar, abaixo do nome a inscrição “Major Engenheiro” e mais abaixo “Rio 7/5/935”. 

A partir da obrigatoriedade do ensino de espanhol nos cursos Clássico e Científico 

em todo território nacional prescrito pelo Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, uma 

série de livros didáticos de espanhol foi publicada. Dentre eles, encontramos mais duas 

edições da gramática de Nascentes, desta vez publicadas pela Companhia Editora Nacional. 

A quinta edição foi publicada em 1943 e a sexta, em 1945. 

 

Conclusão 

 

Neste percurso histórico do ensino de espanhol no Colégio Pedro II no início do 

século XX, verificamos um primeiro momento da sua institucionalização no ensino 

secundário em um colégio modelo e, não fosse a sua condição de disciplina facultativa, 

poderia ter sido inserido em colégios públicos de ensino secundário no Brasil, como se 

verificou, mesmo sendo um ensino facultativo, iniciativa de sua inclusão com abertura de 

concurso para a cadeira em outros estados. 

A condição de língua facultativa também ocasionou a baixa frequência dos alunos do 

Colégio Pedro II, levando a uma situação de desprestígio para o professor da disciplina, que 

não seguiu com sua produção de livros didáticos de espanhol, tornando-se evidente o desejo 

de deixar a cadeira.  

Contudo, essa inclusão foi o início da configuração de uma nova disciplina 

escolar oficial, com plano de estudos, livro didático e professor catedrático, 

constituindo um campo disciplinar com circulação de saberes e que, na década de 1940, 

viria a se consolidar com a inclusão do espanhol como uma disciplina obrigatória nos 

currículos brasileiros. Este processo de disciplinarização dos saberes delimitou o que 

era ensinado nas escolas, transmitindo conteúdos, modelos de linguagem e a criação de 

um imaginário da língua espanhola. 
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Capítulo 4 

O ensino de espanhol no Colégio Pedro II de 1942 a 1961: 

A obrigatoriedade do ensino de espanhol em nível nacional  

 

José Ricardo Dordron de Pinho 

Maristela da Silva Pinto 

Viviane Mendonça de Menezes Guimarães 

 

O ensino de espanhol no Colégio Pedro II antes de 1942, como visto no capítulo 

anterior, esteve limitado a um brevíssimo período de tempo em que a disciplina foi ofertada 

como optativa. Em 1942, porém, o Ministério da Educação apresentou mudanças a serem 

introduzidas no Ensino Secundário, dentre as quais se encontrava a obrigatoriedade do ensino 

de espanhol, em nível nacional. Este capítulo apresenta tais mudanças e como se deu sua 

execução no Colégio Pedro II. 

 

4.1 A Reforma Capanema 

 

A Reforma Capanema, levada a cabo pelo então ministro Gustavo Capanema em 

1942, foi “a primeira legislação educacional que incluiu a língua espanhola como disciplina 

obrigatória” (ARAUJO; MONTAÑÉS, 2012, p. 242). Vale ressaltar que Gustavo Capanema 

foi Ministro da Educação durante o governo de Getúlio Vargas (1934-1945). A reforma tinha 

por objetivo reestruturar a educação nacional por meio de um conjunto de medidas, 

denominadas pelo nome geral de Lei Orgânica do Ensino Secundário. A lei em questão, 

promulgada em 09 de abril de 1942, estruturou o ensino industrial, reformou o ensino 

comercial e criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), bem como 

introduziu mudanças no ensino secundário.  

 Foram três decretos-lei em 1942 e um em 1943, de acordo com o que se verifica em 

Lombardi, Saviani e Nascimento (2006):  

 

1. o Decreto-lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942 (instituiu o Senai);  

2. o Decreto-lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942 (organizou o ensino industrial); 

3. o Decreto-lei nº 4.244, de 09 de abril de 1942 (reorganizou o ensino secundário); 

4. o Decreto-lei nº 6.141, de 28 de dezembro de 1943 (reformou o ensino comercial). 
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Ainda de acordo com Lombardi, Saviani e Nascimento (2006), no fim do Estado 

Novo e durante o Governo Provisório, houve mais cinco decretos-lei, todos de 1946, 

relacionados ao ensino primário, ao ensino normal, à organização do ensino agrícola e à 

criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Isso ocorreu no fim do 

Estado Novo e durante o Governo Provisório:  

 

1. o Decreto-lei n.º 8.529, de 2 de janeiro (organizou o ensino primário em todo o país); 

2. o Decreto-lei nº 8.530, também de 2 de janeiro (organizou o ensino normal);  

3.  os Decretos-lei nº 8.621 e nº 8.622, de 10 de janeiro (trataram da criação do Senac);  

4. o Decreto-lei nº 9.613, de 20 de agosto (organizou o ensino agrícola).  

 

Dentre os decretos-lei mencionados, interessa-nos o de nº 4.244, de 9 de abril de 1942, 

pois foi o que introduziu o ensino de espanhol no nível hoje denominado Ensino Médio (cabe 

repetir que de maneira obrigatória e em nível nacional). De acordo com a proposta da 

Reforma Capanema, os níveis escolares “passaram a se dividir em Primário (para crianças 

de 7 a 11 anos) e Secundário (dos 12 aos 18 anos). Este último, por sua vez, partia-se em 

Ginasial (com 4 anos de duração) e Colegial (com 3 anos de duração)” (RODRIGUES, 2010, 

p. 16). Em Martínez-Cachero (2008, p.56), verificamos que o Ginásio também podia ser 

chamado de Primeiro Ciclo e o nível seguinte, que apresentava uma opção para o estudante, 

tinha o nome geral de Colegial ou Segundo Ciclo; dentre as opções, havia o Científico, com 

formação em ciências, e o Clássico, com formação intelectual. O Colegial é o nível que 

corresponde ao atual Ensino Médio e foi o único em que foi ofertado espanhol no período. 

O Capítulo II do Decreto-lei nº 4.244, da Lei Orgânica do Ensino Secundário, trata 

dos cursos Científico e Clássico, que são os que nos interessam por incluírem o ensino de 

espanhol. Destacamos, a seguir, os artigos do 12 ao 15, que apresentam as disciplinas a serem 

cursadas (BRASIL, 1942):  
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CAPÍTULO II1 

DOS CURSOS CLÁSSICO E CIENTÍFICO 

Art. 12. As disciplinas pertinentes ao ensino dos cursos clássico e científico são as 

seguintes: 

I. Línguas: 

1. Português. 

2. Latim. 

3. Grego. 

4. Francês. 

5. Inglês. 

6. Espanhol. 

II. Ciências e filosofia: 

7. Matemática. 

8. Física. 

9. Química. 

10. Biologia. 

11. História geral. 

12. História do Brasil. 

13. Geografia geral. 

14. Geografia do Brasil. 

15. Filosofia. 

III. Artes: 

16. Desenho. 

Art. 13. As disciplinas indicadas no artigo anterior são comuns aos cursos clássico 

e científico, salvo o latim e o grego, que somente se ministrarão no curso clássico, 

e o desenho, que se ensinará somente no curso científico. 

Art. 14. As disciplinas constitutivas do curso clássico terão a seguinte seriação: 

Primeira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês 5) Espanhol. 

6) Matemática. 7) História geral. 8) Geografia geral. 

Segunda série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês 5) Espanhol. 

6) Matemática. 7) Física. 8) Química. 9) História geral. 10) Geografia geral. 

Terceira série: 1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Matemática. 5) Física. 6) 

Química. 7) Biologia. 8) História do Brasil. 9) Geografia do Brasil. 10) Filosofia. 

Art. 15. As disciplinas constitutivas do curso científico terão a seguinte seriação: 

Primeira série: 1) Português. 2) Francês. 3) Inglês. 4) Espanhol. 5) Matemática. 6) 

Física. 7) Química. 8) História geral. 9) Geografia geral 

Segunda série: 1) Português. 2) Francês. 3) Inglês. 4) Matemática. 5) Física. 6) 

Química. 7) Biologia. 8) História geral. 9) Geografia geral 10) Desenho. 

Terceira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física. 4) Química. 5) Biologia. 6) 

História do Brasil. 7) Geografia do Brasil. 8) Filosofia. 9) Desenho. 

 

Os artigos 14 e 15 tratam das disciplinas constitutivas dos cursos Clássico e Científico, 

respectivamente, sendo possível verificar que o espanhol estava presente na 1ª série de ambos 

os cursos, além de na 2ª série do Clássico. No entanto, Vechia e Lorenz (1998), ao 

apresentarem os programas de disciplina, trazem apenas o correspondente à 1ª série para 

                                                 
1 Esta e as próximas citações seguem a ortografia original do texto. 
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espanhol, sem nenhuma informação quanto à 2ª série do Clássico. Cumpre destacar que, 

segundo o Relatório do Colégio Pedro II – Internato (de 1951, relativo ao ano de 1950), o 

espanhol aparece no curso Clássico (com grego ou sem grego) e também no curso Científico 

(apenas na 1ª série – em ambos os casos, com duas aulas semanais). Além disso, os programas, 

que foram revistos em 1951, também trazem apenas conteúdo referente à 1ª série. Dessa 

forma, parece-nos que, inicialmente, o espanhol foi implantado, na prática, apenas na 

primeira série de ambos os cursos e acabou sendo excluído da segunda série no momento de 

atualização da lei. 

Ao analisarmos a introdução do espanhol no currículo, verificamos que ela se deu de 

maneira extremamente limitada: apenas na 1ª e na 2ª séries do Clássico2 e na 1ª série do 

Científico. É uma diferença muito grande em relação às demais línguas, diferença essa 

sistematizada quanto ao número de anos, como aponta Rodrigues (2010, p. 16):  

a) o francês contava com 4 anos no Ginasial e 2 no Científico ou 2 como opção no 

Clássico (neste último caso, havia opção entre francês ou inglês);  

b) o inglês contava com 3 anos no Ginasial e a mesma situação do francês no 

Científico e no Clássico;  

c) o latim contava com 4 anos no Ginasial e 3 no Clássico (estava ausente no 

Científico);  

d) o grego contava com 3 anos no Clássico (não se encontrava nem no Ginasial nem 

no Científico).  

Além de estar presente em menos séries, a oferta de espanhol também era menor 

quanto à carga semanal em relação às outras línguas. Da mesma forma que Rodrigues (2010), 

Martínez-Cachero (2008, p. 56) também sistematiza as línguas (apenas as modernas), mas 

com relação ao número de horas semanais: ao passo que o francês contava com treze e o 

inglês, com doze, as aulas de espanhol se limitavam a duas horas semanais, o que reforça a 

limitação do espanhol ante as demais línguas. 

Apresentamos, a seguir, o texto do Decreto-lei nº 4.244 no que se refere à seleção das 

línguas estrangeiras modernas a serem ofertadas (BRASIL, 1942): 

 

 

                                                 
2 Considerar o que foi dito sobre a 2ª série no parágrafo anterior. 
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O ensino das línguas vivas estrangeiras - O ensino secundário das nações cultas 

dá em regra a cada aluno o conhecimento de uma ou das (sic) línguas vivas 

estrangeiras. Êsse número é elevado a três pelos países cuja língua nacional não 

constitui um instrumento de grandes recursos culturais. 

A reforma adotou esta última solução. 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 dêsses dois idiomas na cultura 

universal e pelos vínculos de tôda sorte que a êles 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 tôdas 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 autodidàticamente, 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, dêste modo, a escola secundária brasileira a todos os alunos o ensino de três 

línguas vivas estrangeiras. 

É preciso não esquecer o valor cultural e a importância bibliográfica de outras 

línguas modernas, notadamente o alemão e o italiano. 

Na impraticabilidade de ensiná-las nos limites de tempo e de capacidade 

pedagógica da escola secundária, será medida sem dúvida útil e de possível adoção 

introduzir o seu estudo, pelo menos em caráter facultativo, nos estabelecimentos 

de ensino superior, ao lado dos estudos científicos e técnicos para os quais elas 

constituem elemento auxiliar de primeira necessidade. 

 

Sobre a importância do espanhol no período de 1942 a 1961, sem dúvida se 

observa um espaço extremamente limitado, principalmente se comparado às demais 

línguas oferecidas no período, como já mencionado. Não obstante, não pode ser 

desconsiderado o fato de ter sido incluído no currículo, já que isso ocorreu pela primeira 

vez no Brasil, e como disciplina obrigatória. Como se depreende da leitura do último 

fragmento apresentado do decreto-lei, sua inclusão se deveu, principalmente, por conta 

de os países vizinhos terem o espanhol como língua oficial. É possível depreender, ainda, 

que essa língua era considerada fácil, já que, até então, era estudada apenas de forma 

autodidata; a partir de então, com a sua obrigatoriedade, o estudo do espanhol passaria a 

se dar de maneira formal. Aliás, essa pode ter sido a razão de o espanhol ter sido ofertado 

com apenas dois tempos semanais: a língua seria “mais fácil” para brasilei ros, devido às 

semelhanças com o português; segundo as Instruções Metodológicas de 1945, por 

exemplo (como se verá mais adiante), as aulas de espanhol poderiam ser ministradas 

nessa língua desde a primeira aula, graças à semelhança entre as línguas.  

Continuando a considerar as razões da inclusão do espanhol, faz-se necessário 

considerar que, antes da Reforma Capanema, esteve em vigor a Reforma Francisco de 

Campos (1931-1942), que também instituía o inglês e o francês, mas a terceira língua era o 
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alemão. Uma questão que surge é a inclusão do espanhol em detrimento do alemão. Segundo 

Freitas (2011, p. 5), isso ocorreu pelo fato de, nesse momento, o alemão ser a língua do 

inimigo. Foi “uma decisão de Política Linguística do governo de Getúlio Vargas”; ainda 

sobre o assunto, Payer (2006 apud CABRAL, 2014, p. 67) fala sobre a interdição sofrida 

pelas línguas dos imigrantes, principalmente os alemães e os italianos, por conta do 

nacionalismo instituído pelo Estado Novo. O Estado Novo relacionava as comunidades 

falantes dessas línguas aos países do eixo, envolvidos na Segunda Guerra Mundial 

(Alemanha, Itália e também o Japão). 

Já de acordo com Picanço (2003, p. 32), a principal finalidade da escola, segundo a 

Reforma Capanema, era uma formação geral, com a valorização das humanidades – a 

preparação para um curso superior estava em segundo plano. No período em que o espanhol 

entra no currículo, os conteúdos privilegiados nas aulas de Línguas Estrangeiras eram a 

literatura consagrada e noções de civilização (história e costumes do país da língua); assim, 

o espanhol pôde entrar porque era “um idioma europeu, com literatura consagrada 

mundialmente e pertencente a uma nação que servia de modelo em seu amor à história da 

pátria” (PICANÇO, 2003, p. 33), o que se buscava na época para o Brasil. Diferentemente 

do alemão, “as colônias de espanhóis [...] não representavam ameaça para o governo durante 

o Estado Novo” (PICANÇO, 2003, p. 33).  

Somada a esses elementos, existia a facilidade de encontrar livros nessa língua, de 

literatura e de outras áreas. A Espanha era um mercado editorial em expansão, além disso, 

havia passado por períodos de grande ebulição literária (as gerações de 1898 e de 1927). Por 

fim, retomando a questão da nacionalidade própria do governo de Getúlio Vargas, vale 

considerar que, por conta da ditadura de Franco, que tentava “reconstruir o país em torno de 

tradições reconhecidamente nacionais”, esse ideal casava com os objetivos do ensino de 

línguas vivas no Brasil: “Nos livros e compêndios de língua espanhola, a importância da 

literatura, da história e dos costumes é flagrante” – o que representava, para o governo, um 

modelo de patriotismo e respeito às tradições de histórias nacionais (PICANÇO, 2003, p. 36-

37). 

Retomando a oferta de espanhol durante o período da Reforma Capanema, houve uma 

proposta de aumento da mesma, de forma que se equiparasse à de inglês e de francês. 

Segundo Araujo e Montañés (2012, p.  242), o presidente Juscelino Kubitscheck fez a referida 
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solicitação ao Congresso Nacional em 1956: “a elaboração de um projeto de lei para a 

inclusão do espanhol no currículo das escolas, porém, não foi adiante devido às interferências 

político culturais da Inglaterra e França”.  

A proposta de aumento da oferta de espanhol quase se efetivou, após a assinatura do 

Projeto de Lei nº 4.606, de 1958. Direcionada à Comissão de Educação e Cultura, Victor 

Nunes Leal, chefe do Gabinete Civil, encaminhou ao primeiro secretário mensagem do 

presidente da República que expunha motivos para a alteração na oferta de espanhol: uma 

equiparação ao ensino de inglês, devido aos “novos rumos dados ao pan-americanismo, em 

consequência da política adotada pelo Govêrno”. Segundo a proposta, o espanhol deveria ser 

oferecido no 1º e no 2º ciclos. No entanto, em 1959, o Projeto foi arquivado, pelo fato de o 

último substitutivo aprovado relativo ao Projeto de Diretrizes e Bases da Educação ter 

determinado que ao Conselho Federal de Educação competia apenas indicar cinco disciplinas 

obrigatórias para o Ensino Médio, ficando as optativas a cargo dos Conselhos Estaduais.  

 

4.2 Os programas de espanhol  

 

A primeira vez em que o Ministério da Educação expediu um programa a ser seguido 

por todo o país foi em 1931. Antes disso, não havia uma imposição governamental. No 

entanto, como apresentam Vechia e Lorenz (1998, p. VII), os programas elaborados pelo 

Colégio Pedro II “representam, em certa medida, os programas do ensino secundário oficial, 

tendo-se em vista que o referido Colégio era considerado modelo para os outros 

estabelecimentos secundários do país”. Os autores continuam: “Os demais colégios eram 

incentivados a adequar os seus currículos e programas aos do Colégio Pedro II, 

principalmente a partir de 1854, quando os exames preparatórios passaram a ser realizados 

em conformidade com os programas daquela instituição”. 

Os programas expedidos pelo Ministério da Educação em 1931 não contam com a 

oferta de espanhol. No período em análise (1942 a 1961), houve a expedição de dois 

programas, o de 1942 e o de 1951, que apresentamos a seguir. 
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4.2.1 Programa de espanhol dos cursos Clássico e Científico - 1942  

 

Programa baseado na Portaria Ministerial nº 127, de 3 de fevereiro de 1943: 

I. Leitura 

Far-se-á em trechos fáceis, em prosa e em verso, que tenham por assunto principal 

a paisagem e a vida na Espanha e nos países americanos de língua espanhola e, 

posteriormente, por já aspirar a constituir uma iniciação literária, em excertos dos 

maiores escritores espanhóis e hispano-americanos. 

II. Gramática 

Com apoio na leitura, se tratará do seguinte: 

Unidade I: 

1. Artigo, substantivo, adjetivo, pronomes e numerais. 

2. Flexões de número, gênero e grau. 

Unidade II: 

1. Verbo: pessoas, números, tempos e modos. 

2. Vozes. 

3. Verbos auxiliares haver e ser. 

4. Verbos regulares e irregulares. 

Unidade III: 

1. Formação das palavras. Composição e derivação. Prefixos e sufixos. 

2. Principais regras de concordância. 

3. Regência. 

4. Construção. 

5. Arcaísmos e neologismos. 

6. Barbarismos e solecismos. 

7. Idiotismos. 

 

III. Noções de história literária 

Dar-se-ão ainda as seguintes noções de história literária: 

Unidade I: Períodos em que se divide a história da literatura espanhola, com 

indicação dos principais autores e de suas principais obras. 

Unidade II: Os principais escritores, e suas principais obras, dos países americanos 

de língua espanhola. 

 

IV. Outros exercícios 

Além da leitura e dos exercícios próprios de cada unidade de gramática e de história 

literária, haverá: 

1. Exposições orais, reprodução livre dos trechos lidos na aula. 

2. Exercícios para ampliação do vocabulário. 

3. Exercícios de redação e de composição. 

4. Exercícios de ortofonia e de ortografia. 

5. Exercícios de tradução e de versão. 
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PORTARIA N.° 556, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1945 (DO, 22-11-45) 

 

Expede instruções metodológicas para execução do programa de espanhol 

 

O Ministro de Estado da Educação e Saúde, resolve, à vista do exposto pelo 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, expedir e determinar que se observem, 

no curso colegial, as instruções metodológicas para execução do programa de 

espanhol, anexas à presente portaria. 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1945. — Raul Leitão da Cunha. 

 

Instruções metodológicas para execução do programa de Espanhol 

 

O estudo de espanhol no curso colegial tem por fim: 

a) proporcionar ao estudante a aquisição efetiva da língua espanhola, de maneira 

que êle possa ler e exprimir-se nela de modo correto, oralmente ou por escrito; 

b) comunicar-lhe o gôsto pela leitura dos bons escritores; 

c) ministrar-lhe apreciável parte do cabedal indispensável à formação do seu 

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

la por si, auto-didàticamente; 

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 panmericanos. 

 

Para que alcancem os objetivos indicados, deverá o ensino revestir-se de cunho 

prático, em qualquer das três partes paralelas do programa: gramática, leitura 

explicada e outros exercícios. 

A leitura se fará durante todo o ano; a gramática vai repartida por seis unidades, 

das quais a primeira e a segunda e a terceira, até verbos irregulares exclusive, serão 

estudadas no primeiro trimestre, o resto da terceira, e a quarta no segundo, a quinta 

e sexta no terceiro; os trabalhos indicados no programa sob a denominação de 

"outros exercícios" se distribuirão por todo o ano letivo pelo modo que o professôr 

julgar mais conveniente. 

 

A Leitura 

1) O professôr se empenhará em obter o máximo de proveito da leitura, não se 

esquecendo de que ela oferece, quando bem escolhida e orientada, um 

manancial de idéias que fecundam e disciplinam a inteligência e concorrem 

para acentuar e elevar, no espírito dos adolescentes, a consciência humanística. 

Na leitura, explicada minuciosamente, de todos os pontos, de vista educativos, 

é que os alunos encontrarão boa parte da base necessária à formação de sua 

personalidade integral, bem como aquelas generalidades fundamentais de onde 

êles poderão subir a estudos mais elevados de caráter especial. 

2) O conhecimento do vocabulário, da ortografia, das formas e construções 

corretas será sobretudo adquirido mediante considerações expendidas a 

propósito dos textos de leitura; dos fatos neles observados deduzirão os 

próprios alunos, auxiliados pelo professôr, as regras da boa linguagem 

consignadas na gramática expositiva. 

3) Recomenda-se, que, no comentário da leitura ou mesmo noutras ocasiões, o 

professôr conduza as suas considerações de maneira que ache meio de falar, 

embora sumàriamente, nos grandes vultos da civilização espanhola e hispano-

americana, principalmente escritores. Isto para que os alunos não deixem o 

aprendizado colegial, sem saber, por exemplo, quem foi o Cid Campeador, El 

Gran Capitan, Santa Teresa, Carlos V, Isabel a Católica, Carlos III, Ramon y 

Cajal, Sarmiento, Bolivar, Suéve, Járez, Frauda, etc.  
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Técnica geral do ensino  
 

Dada semelhança entre o espanhol e o português, o ensino poderá ser dado naquela 

língua desde a primeira aula. 

Em todos os assuntos o professôr se esforçará por salientar as divergências 

profundas que em certos pontos, como em matéria de vocabulário, as duas línguas 

apresentam. 

Combaterá certos vícios próprios do brasileiro, como a aspiração do H, a a 

pronúncia do j como r forte, emissão reduzida do e e do o finais, o uso do artigo lo 

em vez de le, a ditongação inadequada do e e do o tônicos. Depois do primeiro 

trimestre, não será permitido ao aluno, em classe, o uso da língua portuguêsa a fim 

de habituá-lo a pensar em espanhol. 

Em todo o curso o professôr se esforçará por incutir nos alunos o amor da língua 

espanhola e o zêlo dela, traduzido no desejo de bem manejá-la. 

Observações finais 
 

Para a realização do curso, além dos livros da biblioteca escolar, de que os alunos 

se devem utilizar para leituras e consultas, deverão êles ter consigo os seguintes 

compêndios: a) livros de leitura; b) gramática; c) dicionário portátil, em um volume. 

O livro de leitura deverá conter trechos, sobretudo contemporâneos, de escritores 

espanhois e hispano-americanos. 

A gramática, além da parte teórica, deverá conter uma parte prática que servirá de 

base para os exercícios de conversação. 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1945. — Raul Leitão da Cunha. 

(VECHIA; LORENZ, 1998, p. 359). 

 

4.2.2 Programa de espanhol dos cursos Clássico e Científico - 1951  

I. Leitura 

1) De trechos modernos, em prosa e em verso, que tenham por assunto principal 

as tradições, a vida, e a paisagem na Espanha e Hispano-América. 

2) De excertos dos maiores escritores espanhóis e hispano-americanos, de forma 

que fiquem conhecidas as mais importantes obras e as características gerais das 

literaturas de língua espanhola.  

3) [A partir daqui, o texto foi retirado diretamente do DO de 22-02-52 – Portaria 

1045, de 14-12-51, p. 5] “Deverá dar-se ao aluno um vocabulário sôbre: 

fórmulas de cortesia; a família; dias da semana, meses, o tempo, as estações e 

as horas; as côres e as dimensões; as partes do corpo humano e as posições; os 

sentidos; o vestuário; os alimentos e as refeições; animais e plantas mais 

importantes; ofícios e profissões; a indústria e o comércio; os meios de 

transporte; a casa, a cidade e a vida urbana; o campo, a agricultura e a vida 

campestre; vida social, escolar, doméstica e cívica; desportos e diversões”.  

II. Gramática 

1) Alfabeto, ditongos, tritongos, hiatos, seseo, yeísmo. 

2) Acentuação. 

3) Artigos, substantivos, adjetivos, pronomes e numerais. 

4) Flexões de número, gênero e grau. 

5) Verbo: pessoas, números, tempos e modos. Vozes. Verbos auxiliares haber e 

ser. Verbos regulares e auxiliares. 

6) Palavras invariáveis. 

7) Prefixos e sufixos. 

8) Principais regras de concordância. 

9) Regência. 
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10)  Idiotismos. 

O DO traz ainda os seguintes comentários: “Merecerão especial atenção, porque 

causa de erros freqüentes: o valor do h; a pronúncia do j; a emissão de e, o, e I, 

finais; o artigo neutro; o artigo masculino usado, por eufonia, diante de 

substantivos femininos; o gênero ambíguo; os plurais em ces; os adjetivos que se 

apocopam; os verbos irregulares de 1.a e 2.a classe; o valor de usted; o acento 

diacrítico. Serão objetos de especial estudo os heteroprosódicos, heterossemânticos, 

heterogenéricos, heterográficos e biléxicos, em relação ao português”. 

III. Exercícios 

Além da leitura e dos exercícios gramaticais haverá: 

1) Exercícios de ortografia e ortofonia. 

2) Exercícios para a ampliação do vocabulário. 

3) Exercício de tradução e versão. 

4) Conversação, exposições orais, reproduções livres dos excertos literários lidos, 

salientando-se a importância da obra, época e meio em que foi produzida e 

dando-se uma notícia sôbre o respectivo autor. 

5) Exercícios de redação e composição. 

 

INSTRUÇÕES METODOLÓGICAS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE 

ESPANHOL 

O estudo desta disciplina, no 2° ciclo, tem por objetivos: 

1) permitir ao aluno compreender fàcilmente, na leitura e audição, a língua 

espanhola e, na medida do possível, exprimir-se, oralmente ou por escrito, com 

certo desembaraço e correção; 

2) dar a conhecer os mais importantes autores e obras das literaturas em castelhano, 

procurando incutir o gôsto da leitura dos bons escritores espanhóis e hispano-

americanos, no idioma original; 

3) contribuir para a formação da personalidade do educando, desenvolvendo 

hábitos de observação e reflexão, despertando a capacidade de compreensão 

das tradições e ideais de outros povos, estimulando os sentimentos de pan-

americanismo e fazendo sentir a própria unidade fundamental do espírito 

humano. 

 

Dada a semelhança entre o espanhol e o português, o ensino poderá ser feito 

naquele idioma desde a primeira aula. Será realizado, principalmente, através da 

leitura de textos que, aperfeiçoando no conhecimento da língua (vocabulário, 

ortografia, formas e construções corretas, etc.) tragam, ao mesmo tempo, um 

enriquecimento intelectual e moral. 

Devem fornecer-se conhecimentos positivos do idioma, de modo que possam servir 

para atender a estudos literários culturais, científicos ou técnicos, e mesmo a 

objetivos práticos: correspondência, viagens, relações sociais e comerciais, etc. Ao 

fixar-se um vocabulário mínimo ativo, dar-se-á atenção especial aos 

heterossemànticos, heterográficos, heterogenéricos, heteroprosódicos e biléxicos, 

com relação ao português. e obedecer-se-á ao critério de freqüência das palavras. 

A parte gramatical, limitada ao mínimo indispensável, será estudada de modo 

ocasional, a propósito de casos concretos ocorrentes na leitura ou em outros 

exercícios, claro está atendendo-se a certa hierarquia e sistematização 

imprescindível. 

Os verbos merecerão observações abundantes e freqüentes. 

São fundamentais os exercícios de ortofonia e ortografia e de aplicação gramatical, 

e constituem recursos didáticos excelentes o ditado, a cópia modificada, os jogos 
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de vocabulário, a utilização de discos, dramatizações, cantos, recitação e 

correspondência estrangeira. 

De acôrdo com as possibilidades das turmas, far-se-ão exercícios de conversação 

e redação, partindo de questões a respeito do texto da leitura, obra a que pertence 

o respectivo autor. 

A tradução e a versão poderão utilizar-se a título de comparação com o vernáculo, 

visando-se não apenas ao sentido material das palavras, mas também a uma forma 

literária, com correção, precisão e elegância. 

Sempre que fôr oportuna, caberá ser feita a comparação com o português e assim 

verá melhor o estudante graças à analogia e aos efeitos de contrastes, o valor 

objetivo das palavras e construções da língua espanhola e do idioma pátrio, e pelo 

cotejo da paisagem, tradições, literatura e arte, verá as notas comuns e as distintivas 

do meio, da vida e do pensamento nacional e estrangeiro. 

(VECHIA; LORENZ, 1998, p. 391-392). 

 

Como é possível depreender dos documentos anteriores, as orientações de 1945 

afirmavam que os estudantes de espanhol deveriam desenvolver as quatro habilidades 

linguísticas; já as orientações de 1951 preconizavam um bom desenvolvimento das 

habilidades passivas e apenas certo domínio das habilidades ativas. No entanto, percebe-se, 

em ambos os programas, um grande interesse por textos representativos de aspectos culturais 

e de excertos literários, que serviriam como ponto de partida para um estudo 

predominantemente gramatical. A disciplina Espanhol serviria, basicamente, para apresentar 

informações sobre os países de língua espanhola e permitir o acesso a obras de grande valor 

literário nessa língua, tudo por meio da língua escrita. A oralidade estava limitada a alguns 

poucos exercícios, relacionados à exposição dos textos lidos, naturalmente voltados para 

obras literárias e seus respectivos autores.  

 No período anterior ao da Reforma Capanema, ou seja, durante a vigência da Reforma 

Francisco de Campos, havia a indicação do Método Direto, em que o ensino não se daria pela 

língua materna do aprendiz, mas diretamente pela língua estrangeira. Como afirma Picanço 

(2003, p.29), o Método Direto não chegou a ser realmente implantado, com o tradicional 

tendo se mantido. Na prática, “a finalidade de ensino continuava a ser a formação do espírito 

dos alunos pelo cultivo à boa literatura”, isto é, a preocupação era a erudição.  
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4.3 A oferta de espanhol distribuída pelo Colégio Pedro II 

 

Desde 1857, o Colégio Pedro II se encontrava dividido em dois espaços: o Internato 

e o Externato. O Internato, inicialmente, se localizava na Tijuca (desde 1858), perto do Largo 

da Segunda-Feira, tendo sido transferido para São Cristóvão em 1888; o Externato se 

localizava no Centro. Sendo assim, no início do período em análise (1942), o Colégio 

apresentava apenas essas duas seções. 

Os anos 1950 chegaram como uma fase de expansão para o colégio. As seguintes 

informações, obtidas em Santos et al (2018), tratam das seções criadas nesse período e o que 

motivou a referida expansão. Em março de 1952, surgiram as Seções Norte e Sul (hoje, 

respectivamente, Campi Engenho Novo e Humaitá). Já em março de 1957, surgiu o Anexo 

Tijuca (hoje, Campus Tijuca). A criação desses novos espaços teve como justificativa a 

demanda por matrículas de ingresso na 1ª série do Curso Secundário (atual 6º ano do Ensino 

Fundamental).  

A partir da justificativa para a criação de novos espaços para o Colégio Pedro II, seria 

possível que esses espaços tivessem ofertado, inicialmente, o atual Ensino Médio; no entanto, 

apesar das pesquisas realizadas, tal informação não pode ser confirmada, pois as datas 

efetivas de oferta de Ensino Médio não foram encontradas em registros oficiais do colégio. 

Porém, como será observado no final desta seção, foi comprovada a oferta de espanhol no 

Anexo Tijuca, no ano de 1961. Assim, está comprovado que esse espaço ofereceu a língua 

em 1961, mas não há certeza sobre a data de início de tal oferta, nem se houve, efetivamente, 

nas outras seções. 

Para obter informações relativas a essa oferta no Colégio Pedro II, faz-se necessário 

recorrer ao Núcleo de Documentação e Memória (NUDOM) do Colégio Pedro II, localizado 

no Campus Centro, visto que é onde estão diversos arquivos relativos ao colégio ao longo de 

toda a sua história. Porém, é importante lembrar que nem todas as informações estão 

registradas e que alguns arquivos foram perdidos, de forma que não é possível encontrar 

respostas a todas as questões. Nossa pesquisa se deu, principalmente, em Anuários e 

Relatórios do Colégio Pedro II. 

A partir do exposto anteriormente, consideramos que, no período de 1942 a 1961, a 

disciplina Espanhol foi oferecida, com certeza, no Internato e no Externato, isto é, em São 
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Cristóvão e no Centro, respectivamente, além de na Tijuca. Sobre os outros espaços (hoje 

Campi Humaitá e Engenho Novo), não obtivemos esses dados.  

Não foi encontrado no NUDOM nenhum documento que comprovasse a presença (ou 

ausência) da oferta de espanhol no ano de 1943, o primeiro em que as propostas da Reforma 

Capanema deveriam começar a valer. Tampouco foram encontradas comprovações relativas 

aos anos de 1944 e de 1945, de forma que não é possível afirmar se o espanhol foi implantado 

já em 1943 ou nesses anos seguintes. No entanto, é possível confirmar a oferta, pelo menos 

no Internato, em 1946: o Relatório Anual do Diretor do Colégio Pedro II - Internato, 

relativo ao ano de 1946, indica que houve uma turma nessa seção, com 64 aulas dadas, 8 

sabatinas e 2 provas parciais (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Mapa demonstrativo das aulas e trabalhos escolares realizados durante o ano letivo de 1946, 

com a presença de espanhol (Relatório Anual do Diretor do Colégio Pedro II – Internato, 1946).  

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

A partir do exposto no parágrafo anterior, não se tem certeza, até o momento, do ano 

em que o espanhol efetivamente passou a ser oferecido no Colégio Pedro II. A única certeza 

nesse sentido é de que, em 1946, havia aulas no Internato (quanto ao Externato, como se verá 

a seguir, está comprovada a oferta de espanhol a partir de 1947). Um fato curioso, porém, é 

o caderno de espanhol, arquivado no NUDOM, de um aluno do Externato, que mostra ter 
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tido aulas dessa língua em 1943, como comprova a figura 2. Parece-nos provável que o 

professor Antenor Nascentes, cujo nome figura no caderno como professor da turma, 

oferecesse aulas de espanhol como disciplina optativa ou que o ensino da língua tenha 

iniciado nesse ano devido à obrigatoriedade da lei; no entanto, não foi encontrado nenhum 

documento que tratasse da regularidade ou da oficialidade dessas aulas.  

 

 

Figura 2: Página inicial do caderno de espanhol de um aluno do Externato do ano de 1943, cujo 

professor era Antenor Nascentes. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

O Anuário do Colégio Pedro II – Vol. XIV – 1947-1948 traz, na p. 285, o nome dos 

professores congregados; a Congregação 1947-1948 lista o corpo docente e suas respectivas 

disciplinas, com professores catedráticos interinos, catedráticos aposentados e professores 

eméritos (1947 e 1948), sem nenhum nome para a disciplina de Espanhol. A página 369 traz 

o PESSOAL, com o nome dos docentes em 1947 e em 1948. Aparecem dois nomes para 

espanhol: Aristóteles de Paula Barros, no Externato, e Leônidas Sobrinho Porto, no Internato, 

ambos professores adjuntos. Com isso, fica evidente que havia um professor para o Internato 

(como visto há pouco, desde 1946) e outro para o Externato, pelo menos desde 1947 (a 
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Portaria nº 53, de 30 de julho de 1948, informa que Aristóteles de Paula Barros era professor 

efetivo nessa data).  

Segundo o Relatório do Diretor do CPII de 1949, publicado em 1950, há 

informações sobre três anos letivos: de 1947 a 1949. De acordo com esse relatório, houve 3 

turmas de espanhol em 1948 e 4 em 1949, com um total de 118 e 194 aulas dadas, 

respectivamente. Quanto ao ano de 1947, há um traço – no entanto, como visto anteriormente, 

está comprovado que houve oferta de espanhol nesse ano. 

O Anuário do Colégio Pedro II – Vol.  XV – 49-50, publicado em 1954, traz diversas 

informações relativas ao espanhol: 

 

 em 1949 e 1950, Aristóteles de Paula Barros é professor adjunto do 

Externato (p. 15); 

 quanto à organização do corpo docente do Colégio Pedro II em 1949 (p. 244), 

não há nenhum catedrático de espanhol nesse período; 

 na página 403, observa-se a “Relação completa dos Professores Catedráticos, 

Substitutos e Mestres Efetivos de ambas as Seções do Colégio Pedro II”, do 

período de 1938 a 1950 – como professor catedrático, consta apenas o nome 

de Antenor Nascentes, que atuou com espanhol no primeiro período de oferta 

dessa língua, sem nenhum nome para as outras duas situações; 

 entre as páginas 318 e 325, encontra-se o “Planejamento para o novo edifício 

do Colégio Pedro II – Externato, que está sendo ampliado – a p. 324 trata 

especificamente de “Hespanhol”, na qual se lê: “1) O mesmo que Francês”. 

Ao consultar o que se oferece para Francês, observamos: “1) Sala ambiente; 

2) Gabinete de catedrático; 3) Sala de professores”.  

 

O Relatório do Diretor do Colégio Pedro II – Internato, de 1951, relativo ao ano 

de 1950, informa que o curso de espanhol só foi oferecido na 1ª série, enquanto francês e 

inglês, na 1ª e 2ª séries (tanto no Clássico – com ou sem grego – quanto no Científico).  

A Portaria nº 83, de 28 de novembro de 1953, comprovando a oferta de espanhol no 

ano em questão, designou professores para constituírem as bancas examinadoras das provas 

finais dos alunos do curso Colegial no corrente ano letivo. A banca de espanhol foi 
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constituída pelos professores Candido Jucá Filho, Leônidas Sobrinho Porto e Jacques 

Raimundo Ferreira da Silva, como pode ser confirmado nas figuras 3 e 4. 

 

 

Figura 3: Parte inicial da Portaria nº 83, de 28 de novembro de 1953, que designou professores para 

constituírem as bancas examinadoras das provas finais dos alunos do curso Colegial nesse ano. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

 
 

Figura 4: Trecho da Portaria nº 83, de 28 de novembro de 1953, em que constam os nomes dos professores 

designados para constituírem as bancas examinadoras das provas finais de espanhol nesse ano. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 
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A Portaria nº 22, de 15 de março de 1954, designou professores para regerem turmas 

na 1ª série do Científico. Como se verifica na figura 5, o professor de espanhol do Internato 

era Leônidas Sobrinho Porto.  

 

 
Figura 5: Portaria nº 22, de 15 de março de 1954, que designou o professor Leônidas Sobrino Porto 

como professor regente das turmas A e B da 1ª série do curso Clássico no Internato. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

O Anuário do Colégio Pedro II – Volume XVI – 1951-1961, publicado em 1963, 

informa o corpo docente congregado (p. 13-15), os professores catedráticos de 1951 a 1961 

(p. 65), tanto do Externato quanto do Internato, e os concursos para cátedras no Internato e 

no Externato de 1951 a 1961 (p.75) – não há nada sobre espanhol em nenhum dos três casos. 

Porém, ao listar os professores de dezembro de 1961, aparecem dois nomes para o Externato, 

o de Aristóteles de Paula Barros (p.142 e 161) e o de Domício Proença Filho (p. 158), e um 

nome para o Internato, o de Leônidas Sobrinho Pôrto (p. 216). Não foram encontrados 

documentos que informem sobre o ano de entrada do professor Domício Proença Filho3.  

A seguir, as figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente, o contrato de trabalho de outro 

professor de espanhol, Vicente Sobrinho Porto, irmão do professor Leônidas, firmado em 6 

                                                 
3 No item 4, que trata dos professores de espanhol, serão apresentados alguns outros (poucos) dados sobre o 

período de atuação do professor Domício Proença Filho. 
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de agosto de 1953, obtido no Livro de Registros 1937-1956 (p. 116) e o contrato de Assistente, 

firmado em 1º de janeiro de 1954. Neste último caso, o local de atuação está identificado: 

trata-se do Externato.  

 

Figura 6: Contrato de trabalho do professor Vicente Sobrinho, firmado em 6 de agosto de 1953. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

 

Figura 7: Contrato de trabalho do professor Vicente Sobrinho, firmado em 1º de janeiro de 1954. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

A lista com a “Relação de Funcionários e Professores do Anexo – Tijuca”, sobre o 

ano de 1961, informa que, nesse ano, houve uma professora de espanhol, Celia de Almeida 

Seabra, com 6 turmas (12 horas). 

O ano de 1961 foi o último em que a Reforma Capanema vigorou; a título de 

ilustração, as figuras 8 e 9 mostram o caderno de espanhol (capa e uma página, 

respectivamente) de um aluno do Externato. 
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Figura 8: Capa do caderno de espanhol de 1961 de um aluno do Externato. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 
 

 

Figura 9: Página do caderno de espanhol de 1961 de um aluno do Externato. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 
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A partir dos dados consultados, foram encontradas referências a 5 professores de 

espanhol no período de 1942 a 1961: Leônidas Sobrinho Porto, Aristóteles de Paula Barros, 

Vicente Sobrinho Porto, Domício Proença Filho e Celia Almeida Seabra. Além desses cinco 

professores, houve pelo menos mais uma, Helena Mello de Castro Menezes. Nenhum 

documento consultado trouxe qualquer informação sobre sua atuação, mas sua nomeação 

ocorreu em 27 de abril de 1955. O próximo item trará algumas considerações sobre esses 

professores. 

 

 

4.4 Os professores 

 

No período de 1942 a 1961, constam seis nomes de professores que atuaram dando 

aula de espanhol no Colégio Pedro II, a saber: Leônidas Sobriño Pôrto, Aristóteles de Paula 

Barros, Vicente Sobrinho Porto, Helena Mello de Castro Menezes, Domício Proença Filho e 

Célia de Almeida Seabra. Cabe ressaltar que não foi obtida nenhuma informação relativa à 

forma de ingresso dos mesmos. No NUDOM, foram analisados, integralmente, três livros de 

atas de concurso: de 1940 a 1952, de 1952 a 1957 e de 21/12/1957 a 03/10/1963, que dão 

conta de todo o período analisado. Não foi encontrado absolutamente nada relativo ao 

espanhol. Vale ressaltar, porém, que, como afirmam Santos et al (2018, p. 148), por volta do 

ano de 1961, era comum que professores catedráticos, que também atuavam em instituições 

de ensino superior privadas, indicassem seus melhores alunos para serem admitidos, por não 

haver concurso.  

Apresentam-se, a seguir, algumas considerações sobre os referidos professores: 

Leônidas Sobriño Pôrto – Arquivos do colégio, da Seção de Planejamento e 

Controle (Seplac) afirmam que ingressou no colégio em 25 de março de 1946 e trabalhou 

nele até seu falecimento, em 11 de janeiro de 1971, aos 46 anos de idade. Atuou no Internato. 

Começou sua carreira como professor primário, aos 16 anos, e deu aula durante 30 anos. 

Produziu diversas contribuições didáticas, como as obras Antología Española e Antología 

Española e Hispanoamericana. Vale dizer que Leônidas teve uma vida muito ativa com 

relação ao ensino de espanhol. Além de seus livros, participou de bancas pelo país e fez 

cursos no exterior. Por exemplo, o DOU de 28/01/1949 traz seu pedido de autorização para 

se ausentar do país, por um ano, por uma bolsa no Instituto de Cultura Hispânica de Madri. 
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Aristóteles de Paula Barros – Não foi identificado o ano de seu ingresso na 

instituição. A referência mais antiga sobre o professor diz que atuava no Externato em 1947; 

não é possível afirmar se entrou apenas nesse ano ou no ano anterior, quando o professor 

Leônidas começou a atuar no Internato. Não há informação sobre data de aposentadoria ou 

outra forma de saída, como exoneração ou morte. 

Vicente Sobrinho Porto – Atuou como professor contratado, no Externato. Firmou 

o contrato em 6 de agosto de 1953 e, em 1º de janeiro de 1954, teve contrato como Assistente. 

Não há informação sobre a data de saída. 

Helena Mello de Castro Menezes – Nos documentos consultados no NUDOM, não 

há qualquer referência a essa professora, mas, segundo dados da Seplac, sua nomeação 

ocorreu em 27 de abril de 1955 e trabalhou no colégio até sua aposentadoria, ocorrida em 23 

de dezembro de 1981. Quando se aposentou, atuava no Centro. 

 Domício Proença Filho – De acordo com sua biografia na página da Academia 

Brasileira de Letras, trabalhou no colégio de 1957 a 1971, lecionando português e espanhol. 

Nos registros dos funcionários do colégio, não há nada sobre ele – a não ser como aluno. 

Além da confirmação do próprio professor de ter atuado no colégio, o único documento 

consultado que confirma sua participação é o Anuário do Colégio Pedro II – Volume XVI 

– 1951-1961, que o lista como professor do Externato em dezembro de 1961.  

Célia de Almeida Seabra – O colégio não tem registro sobre sua data de posse, mas, 

como visto anteriormente, já atuava em 1961, na Tijuca. Sua aposentadoria foi publicada no 

Diário Oficial de 8 de setembro de 1986, ou seja, na próxima fase. 

Além dos seis professores apresentados anteriormente, sobre os quais foram 

encontradas referências quanto à atuação no Colégio Pedro II entre 1942 e 1961 (ainda que 

poucas), cabe tecer alguns comentários sobre dois outros professores, David José Pérez e 

Jorge Hesse García. 

David José Pérez – Participou do concurso de 1919, tendo apresentado, no dia 15 de 

junho, a tese “Leis de formação da língua espanhola”. Ficou empatado em 1º lugar com 

Antenor Nascentes, mas perdeu no desempate. No entanto, posteriormente, atuou como 
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professor de latim, tendo se aposentado compulsoriamente em março de 1953, por ter 

atingido a idade de 70 anos. Apesar de não ter atuado como professor de espanhol, é 

mencionado aqui por ter sido dirigente de espanhol de 1945 até sua aposentadoria, em 1953. 

Além disso, participou de bancas de espanhol pelo país. Como exemplo, foi designado, 

juntamente com Antenor Nascentes, professor de espanhol da fase anterior, para a banca de 

professor de espanhol do Instituto de Educação do Rio de Janeiro (DOU 14/10/1944) e para 

a banca da Faculdade do Distrito Federal – livre docência da cadeira de Língua Espanhola e 

Literaturas Espanhola e Hispano-Americana. 

Jorge Hesse García – Trata-se de um caso muito curioso. Esse peruano, naturalizado 

brasileiro em 1940, escreveu uma carta em 1945 solicitando nomeação para dirigente da 

cadeira de espanhol do Externato (como se comprova na Figura 10). Ainda que seu nome 

não apareça em nenhum dos documentos consultados, o jornal Correio da Manhã, na edição 

de 6 de setembro de 1949, na seção de decretos assinados pelo Presidente da República, 

informa que ele foi aposentado do cargo de professor adjunto, referência XVIII, do Externato 

do Colégio Pedro II (Figura 11).  
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    Revisada: Não 
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  1.2.4 - Local de Produção 
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Figura 10: Imagem de página do Arquivo Nacional, em que Jorge Hesse García solicita nomeação 

para a cadeira de espanhol no Externato do Colégio Pedro II. 
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Fonte: Site na internet do Arquivo Nacional 

 

 

 

Figura 11: Página do jornal Correio da Manhã, de 06-09-49, em que Jorge Hesse García é 

aposentado do Colégio Pedro II, Externato, como professor adjunto, referência XVIII.  

Fonte: Jornal Correio da Manhã, de 06-09-49 

 

Vale ressaltar que o decreto de aposentadoria do professor Jorge Hesse García não 

informa a disciplina que lecionava. Ainda que provavelmente fosse espanhol, causa 
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estranhamento seu nome não ser encontrado em nenhum documento do colégio, nem no 

Diário Oficial. Um grande mistério que permanece. 

 

Comentários finais 

 

O período de 1942 a 1961 representou o início do ensino de espanhol em nível 

nacional, devido à obrigatoriedade da lei. No entanto, como se depreende pelo que aconteceu 

no Colégio Pedro II, é provável que a lei não tenha sido cumprida efetivamente de imediato; 

no colégio em questão, ainda que não se tenha comprovado a ausência de espanhol nos anos 

anteriores, só existe certeza quanto à sua oferta a partir de 1946 no Internato e de 1947 no 

Externato. De qualquer maneira, outros professores passaram a compor a equipe do colégio 

nos anos seguintes e, após a “desoficialização” do ensino de línguas estrangeiras na fase 

seguinte, a disciplina foi mantida, por algum tempo, graças às condições criadas durante a 

sua oferta no período correspondente ao que a Reforma Capanema esteve em vigor.  
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Capítulo 5 

O ensino de espanhol no Colégio Pedro II de 1961 a 1985: 

um período de permanência e de exclusão  

 

José Ricardo Dordron de Pinho 

Rachel Monnier Ferreira 

Fernanda Panaro 

 

O ano de 1961 se encerra com a promulgação da 1ª Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação do nosso país. O documento não foi bom para o ensino de línguas estrangeiras: a 

partir de então, cada governo regional poderia determinar que língua ensinar, sendo que não 

havia obrigatoriedade de se incluir uma língua estrangeira no currículo. Como o espanhol 

ocupava um pequeno espaço até então, assim como as demais línguas estrangeiras, passou a 

perder ainda mais terreno para o inglês, que começou a se firmar como a língua estrangeira 

“oficial” a ser ensinada no Brasil. Considerando o período de 1961 a 1985, o Colégio Pedro 

II manteve, inicialmente, o ensino de espanhol, mas o período conta com momentos de 

turmas dessa língua com poucos alunos e também de exclusão do espanhol do currículo, 

ainda que, oficialmente, tenha constado na mesma.  

 

5.1 A primeira Lei de Diretrizes e Bases  

 

A Lei 4.024, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (doravante, 1ª LDB), 

foi promulgada no dia 20 de dezembro de 1961. Sua tramitação começou em 1948 e levou 

13 anos de debate até ser publicada, durante o governo de João Goulart. Vale ressaltar, como 

diz Martínez-Cachero (2008, p. 57), que sua publicação se deu “quase trinta anos depois do 

previsto, na Constituição de 1934”.  

Ainda de acordo com Martínez-Cachero (2008, p. 57), “a LDB estabelece que as 

matérias obrigatórias são determinadas pelo Conselho Federal de Educação; as matérias 

complementares, pelos Conselhos de Educação dos Estados e as matérias optativas, pelos 

centros escolares”. Tal determinação do referido documento altera radicalmente a situação 

do ensino de línguas estrangeiras no período coberto pela Reforma Capanema (cf. capítulo 

anterior), quando “retira a obrigatoriedade do ensino de LE e deixa a cargo dos conselhos 
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Estaduais de educação a opção pela inclusão (de uma LE) nos currículos” (ARAUJO; 

MONTAÑÉS, 2012, p. 242).  

Segundo Rodrigues (2010, p. 16-17), a LDB de 1961 não apresenta, em seu texto, 

nenhuma referência ao ensino de línguas estrangeiras: “nenhuma das línguas que 

compunham o currículo da Reforma de Capanema – francês, inglês, espanhol, latim ou grego 

– aparece entre as disciplinas obrigatórias do currículo nessa LDB”. No entanto, essa LDB  

abria uma brecha para que as línguas estrangeiras continuassem a ser ensinadas nas 

escolas. Isto se deveu ao fato de que essa lei descentralizou as determinações sobre 

a educação no país ao criar os Conselhos Estaduais de Educação (CEE’s), órgãos 

que passaram a ser co-responsáveis pela organização da estrutura curricular, 

completando o quadro de disciplinas e determinando aquelas que seriam incluídas 

como optativas, tendo sempre em conta as realidades e especificidades de cada 

região (RODRIGUES, 2010, p. 16-17). 

  

Dessa forma, ainda que as línguas estrangeiras tenham sido excluídas do texto legal 

da LDB, elas encontraram meios de continuarem nos currículos, uma vez que os CEE 

poderiam incluí-las, como optativas ou mesmo como obrigatórias. “E foi efetivamente o que 

aconteceu na maioria dos Estados, sobretudo porque as determinações do decreto de 1942 

haviam organizado minimamente uma estrutura escolar para a oferta de várias línguas 

estrangeiras que pode ser aproveitada em 1961” (RODRIGUES, 2010, p. 17). Além disso, 

como se verifica em Picanço (2003, p. 42), as determinações da 1ª LDB, na prática, só se 

efetivaram nos anos 1970.  

O espanhol não teve condições de se firmar como uma língua estrangeira de destaque 

nesse período pelo pouco peso que havia tido no período anterior (em apenas uma ou duas 

séries1 do ensino secundário, dependendo da opção de curso do estudante), de modo que 

praticamente desapareceu dos currículos. Só voltou a ser discutido com a aprovação da Lei 

Nº 11.161, de 2005. O espanhol, no entanto, não foi a única língua a perder força nesse 

período; como afirma Martínez-Cachero (2008, p. 57), é a partir desse momento que começa 

a se dar “a generalização do inglês como língua estrangeira no sistema educativo brasileiro e 

fora dele, passando as demais línguas a ocupar um lugar muito secundário”.  

As mudanças ocorridas no papel das línguas estrangeiras estão relacionadas às 

mudanças decorrentes da visão do governo: anteriormente, como afirma Picanço (2003, p. 

17), as línguas estrangeiras eram entendidas como parte das disciplinas “formadoras do 

                                                 
1 Ver, na seção 2 no capítulo anterior, a discussão sobre a oferta de espanhol em dois anos no curso Clássico. 
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espírito dos jovens”, ou seja, das “humanidades clássicas”. Essa visão mudou a partir dos 

anos 1950, quando se volta mais para o mundo do trabalho. Nesse período, operou-se uma 

industrialização de base que gerou uma crise no sistema de serviços por falta de mão de obra 

qualificada. Assim, o sistema educacional se tornou responsável pela formação dos alunos 

para o mercado de trabalho (PICANÇO, 2003, p. 38). Nessa época, “havia uma preocupação 

geral em dar à chamada educação popular um caráter menos livresco e mais voltado ao 

mundo do trabalho” (PICANÇO, 2003, p. 40). Por conta desse aspecto profissionalizante, o 

inglês foi ganhando destaque.  

 

5.2 A Lei 5.692/71 

 

A Lei 5.692/71, equivocadamente conhecida também como segunda LDB2, de 11 de 

agosto de 1971, no que se refere ao ensino de línguas estrangeiras, pode ser vista como uma 

continuação da 1ª LDB; como afirma Martínez-Cachero (2008, p. 58), “na prática, a 

aprendizagem de línguas estrangeiras mantém seu papel marginal, carecendo de caráter 

obrigatório e sendo unicamente recomendado [sic] quando a escola pudesse oferecer 

condições adequadas e eficazes para seu ensino”.  

A diferença entre a 1ª LDB e a Lei 5.672/71 é que esta voltou a mencionar as línguas 

estrangeiras; porém, segundo Rodrigues (2010, p. 18), “[...] apenas como sugestão de 

disciplina a ser escolhida pelos CEEs para compor os currículos dos estabelecimentos de 

ensino”. Só em 1976, em uma Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), as 

línguas estrangeiras voltaram a ser obrigatórias no núcleo comum da estrutura curricular do 

atual Ensino Médio, além de serem recomendadas, também, para o grupamento hoje 

denominado Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 

5.3 A Resolução nº 58/76 

 

Como atestam Araujo e Montañés (2012, p. 242), a língua estrangeira é parcialmente 

resgatada no ano de 1976, a partir da Resolução nº 58/76, que decreta a obrigatoriedade do 

ensino de uma língua estrangeira no Colegial (atual Ensino Médio), ainda que não no Ginásio 

                                                 
2 Sobre a questão de a Lei 5.692/71 ser chamada também de 2ª LDB, ver nota 4 do capítulo 2. 
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(atualmente, Anos Finais do Ensino Fundamental). Neste último, sua inclusão é apenas 

sugerida; cada instituição de ensino poderia decidir por incluí-la ou não (VARGENS, 

2012, p. 74). 

Ainda que o texto da Resolução 58/76 considere o estudo de língua estrangeira 

no Colegial, não determina que língua, especificamente, deveria ser estudada 

(RODRIGUES, 2010, p.18). Dessa forma, torna-se possível afirmar que nenhuma 

língua estrangeira recebeu o caráter de disciplina obrigatória. No entanto, cabe mencionar 

que, na referida Resolução, o adjetivo “Moderna” foi adicionado ao nome da disciplina 

Língua Estrangeira, aspecto que contribuiu, consequentemente, para a exclusão de qualquer 

língua clássica. Além disso, da mesma forma que no período da 1ª LDB, o inglês continuou 

como a língua estrangeira moderna quase exclusiva. 

 

5.4 A situação do ensino de espanhol  

 

Como visto, o espanhol praticamente desapareceu das escolas brasileiras por conta da 

1ª LDB, de 1961, e da Lei 5.692, de 1971, permanecendo, praticamente, o inglês e, em menor 

escala, o francês. O Colégio Pedro II representa uma exceção a essa situação, já que o 

espanhol continuou sendo ensinado na referida instituição ao longo da década de 1960, no 

curso Clássico. Segundo Daher (2009 apud FREITAS, 2010, p. 31), ocorreu o mesmo em 

algumas escolas da rede estadual da Guanabara, que também continuaram a ofertar o 

espanhol, sendo que, inclusive, houve um concurso no ano de 1967. No caso do Colégio 

Pedro II, ainda que o ensino tenha sido mantido, a sua presença foi diminuindo e deve ter 

ficado ausente em alguns momentos, ainda que tenha havido concursos na fase em questão 

(1961-1985) e, como será apresentado mais adiante, ter havido turma com apenas um aluno 

em determinado ano. 

Martínez-Cachero (2008, p. 58) comenta que “as tentativas pela volta do 

espanhol ao sistema educativo brasileiro se iniciam a princípios dos anos 80, com a 

criação das primeiras Associações Estaduais de Professores de Espanhol”, sendo que a 

primeira, de 1981, foi justamente a APEERJ, do Rio de Janeiro, estado em que se 

localiza o Colégio Pedro II. Nas páginas 58 e 59, lê-se que “esse movimento associativo 

foi conseguindo a reintrodução do espanhol no sistema educativo brasileiro mediante 
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sua inclusão nos currículos de alguns Estados [sic] conseguindo que aparecesse entre 

as opções de língua estrangeira no Vestibular”.  

Como se lê em Vargens (2012, p. 75), em 1984 o Conselho Estadual de Educação 

do Rio de Janeiro aprovou um Parecer relativo à inclusão do espanhol no 2º grau (hoje, 

Ensino Médio), a partir de solicitação da APEERJ. Pelo mesmo motivo, em 1985, o 

espanhol foi incluído no vestibular e houve concurso para o cargo de professor da referida 

disciplina na rede estadual.  

 

5.5 O ensino de espanhol no Colégio Pedro II após a promulgação da 1ª LDB 

 

O Internato funcionou até 1968. O sistema de Externato foi estabelecido para as duas 

Unidades Escolares: o Externato Bernardo de Vasconcelos (Centro) e o Externato Frei de 

Guadalupe (São Cristóvão). As Seções Sul e Tijuca foram integradas ao primeiro e a Norte, 

ao segundo. O Decreto-lei nº 419, de 10 de janeiro de 1969, estabeleceu que os Externatos 

ofereceriam o curso Colegial e as Seções, o curso Ginasial.  

Sobre o ensino de espanhol, durante a fase anterior (1942 a 1961), ele era obrigatório 

no Colegial, fosse no Científico (1º ano) ou no Clássico (1º e 2º anos)3. Com o fim da 

obrigatoriedade do seu ensino, o espanhol poderia ser mantido ou excluído. No caso 

específico do Colégio Pedro II, este ainda contava com professores de espanhol. Documentos 

comprovam que, inicialmente, além da manutenção da oferta de espanhol, outras duas línguas 

(alemão e italiano) voltaram a fazer parte do currículo. Inclusive, como veremos mais adiante, 

o professor Leônidas Sobrinho Pôrto, que atuava no colégio desde o ano de 1946, escreveu 

um documento justificando a manutenção da oferta dessa língua. 

O Anuário do Colégio Pedro II de 1962 (Vol. XVII) traz o Regimento do Colégio 

(p. 55), aprovado no Decreto Nº 632, de 27 de fevereiro de 1962. Esse documento apresenta 

as primeiras alterações no colégio decorrentes na 1ª LDB. No regimento, considerando os 

elementos de interesse para este trabalho, são listados os membros da congregação (p. 1); no 

que tange ao espanhol, são dois professores: Antenor Nascentes (Emérito) e Leônidas 

Sobrino Porto (Interino). Vale lembrar que, neste momento, o colégio está se reestruturando 

                                                 
3 Mais uma vez, rever seção 2 do capítulo anterior. 
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após a promulgação da 1ª LDB, de forma mais livre e autônoma do que o que imperava 

durante o período em que a Reforma Capanema esteve vigorando.  

De grande importância para este trabalho é o que se inicia na página 56 - Título II, 

Da Organização Didática, Capítulo I, Dos Cursos: o artigo 14 (p. 57) lista as disciplinas da 

3ª série colegial, para a qual “será organizado um curso diversificado, que vise ao preparo 

dos alunos para o curso superior e compreenderá no mínimo quatro e no máximo seis”, dentre 

algumas disciplinas, as quais incluem sete línguas estrangeiras, entre modernas e clássicas 

(nesta ordem): inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, latim e grego.  

Ainda na página 57, o artigo 16 do Capítulo II, Dos Programas, informa que “os 

programas das disciplinas, sob forma de plano de ensino, serão organizados pelos Professôres 

Catedráticos integrantes de cada Departamento, e aprovados pela Congregação” (mantém-se 

a ortografia original). Esse artigo é seguido por um Parágrafo único, que informa que, caso 

alguma disciplina não disponha de um catedrático (situação do Espanhol), os programas 

serão elaborados pelo respectivo chefe de Departamento. 

Na página 69, no Capítulo II, Dos Departamentos, o artigo 105 fala do Departamento 

de Línguas Modernas Estrangeiras (francês, espanhol, italiano, inglês e alemão) e o artigo 

106 informa que o departamento será integrado pelos professores catedráticos e pelos 

coordenadores de cada unidade.  

O Título VI, Do Corpo Docente, (p. 73), informa que o corpo docente do Colégio 

Pedro II será constituído por 4 categorias de professores: Catedráticos, de Ensino Secundário, 

de Práticas Educativas e Contratados. O colégio contará com 33 cátedras: Português e 

Matemática teriam duas cátedras por Unidade (na ocasião, Centro e São Cristóvão); Espanhol, 

Alemão e Italiano teriam uma cátedra comum às duas Unidades; as demais disciplinas teriam 

uma cátedra por Unidade. 

Ainda sobre o referido documento, as páginas 77, 78 e 79 tratam dos concursos para 

professores, regras e condições. As especificidades da prova de línguas são apresentadas na 

Figura 1. Já a Figura 2 traz as especificidades da prova didática de línguas. 
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Figura 1: Fragmento da página 78 do Anuário do Colégio Pedro II de 1962, que traz informações 

relativas aos concursos para professores de línguas (prova escrita). 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

 
Figura 2. Fragmento da página 79 do Anuário do Colégio Pedro II de 1962, que traz informações 

relativas aos concursos para professores de línguas (prova didática). 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

A partir das Figuras 1 e 2, percebe-se, apesar das mudanças no ensino de línguas 

estrangeiras, uma visão ainda muito voltada para a língua escrita e para a cultura dos povos 

falantes da língua em questão: a prova escrita prioriza um trabalho com obras de autores 
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clássicos, enquanto a prova didática não tem, necessariamente, de ocorrer na língua 

estrangeira (está a critério da banca examinadora).  

Retomando o que foi apresentado há pouco sobre o trabalho do professor Leônidas 

Sobrinho Porto quanto à permanência do espanhol, lê-se em Vargens (2012, p. 95) que, 

[...] na segunda metade do século XX, mais precisamente em 1963, opondo-se 

radicalmente à tendência filológica e gramatical das teses anteriores, Leônidas 

Sobrinho Porto submeteu, à banca avaliadora do Colégio Pedro II, a tese intitulada 

“El español en la enseñanza secundaria brasileña”. 

O texto do professor Leônidas não discute nenhum ponto gramatical ou aspecto 

filológico, mas o papel da disciplina Língua Espanhola no ensino; para isso, aborda questões 

relacionadas às políticas curriculares e à metodologia de ensino. Essa tese foi apresentada em 

1962, com o fim de o docente passar a Professor Catedrático.  

O referido documento pode ser consultado no Núcleo de Documentação e Memória 

do Colégio Pedro II (NUDOM), localizado no Campus Centro. Nele, o professor Leônidas 

afirma que o Conselho Federal de Educação não fez menção às línguas estrangeiras modernas 

a serem ensinadas; apenas disse que poderiam estar presentes, como disciplinas obrigatórias 

complementares ou optativas no ensino secundário. O novo regulamento do colégio, 

motivado pela aprovação da Lei nº 4.024 e pelas determinações do Conselho Federal de 

Educação, confirmou a cátedra de Espanhol, ao lado das novas de Alemão e Italiano e das 

anteriormente reestabelecidas de Francês e Inglês.  

A seguir, o professor apresenta dois fatores que poderiam levar à adoção do espanhol 

no nível correspondente ao atual Ensino Médio no Brasil: o interesse específico da 

comunidade e o reconhecimento do centro docente pelo valor da disciplina. Ele destaca que 

algumas regiões teriam interesse especial na oferta de espanhol: aquelas que apresentassem 

massa imigratória espanhola (o professor menciona apenas a espanhola) e regiões de fronteira 

com países da Hispano-América. O autor menciona, ainda, cidades ou capitais que reúnem 

serviços diplomáticos e outras que reúnem falantes de espanhol. Esses elementos 

representariam uma boa justificativa para o efetivo ensino de espanhol nas escolas. 

Ao apresentar vantagens para o ensino específico do espanhol entre as línguas 

estrangeiras modernas, destaca a semelhança entre essa língua e a portuguesa e aspectos 

culturais e educativos. Para o referido professor, a presença do espanhol se justificaria 

não apenas pelo aspecto prático e utilitário que essa língua apresenta, mas também porque 
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contribui para a formação integral do adolescente. A razão primordial para a presença do 

espanhol seria o menor tempo para o desenvolvimento do aspecto instrumental.  Porém, 

ele enfatiza que essa não deve ser a única língua, uma vez que diversos fatores, tais como 

individuais, familiares, locais, regionais, nacionais e internacionais, devem ser levados 

em consideração.  

Como constatado, inicialmente, o espanhol foi mantido no currículo do Colégio Pedro 

II. Porém, faltam documentos que comprovem, efetivamente, a presença ou ausência do 

espanhol na totalidade do período abrangido por este capítulo – 1961 a 1985. Os poucos 

dados obtidos no NUDOM são apresentados a seguir; no entanto, são dados incompletos e 

esparsos, relativamente complementados por algumas informações do Diário Oficial e pela 

pesquisa de Bevilaqua (2013), realizada com uma professora que atuou no colégio no início 

dos anos 1980 e informou que, apesar de o espanhol constar no currículo nesse período, não 

era, de fato, oferecido.  

Quanto à oferta de espanhol de maneira mais específica por campus, fica muito difícil 

precisar o que ocorreu, pela falta de documentação. Referente ao período em análise, as 

primeiras informações remetem à Seção Sul, atual Campus Humaitá: a lista com a “Relação 

dos Professores por disciplinas. Seção Sul”, documento com data de 11 de março de 1963, 

informa que o Externato, Seção Sul, houve uma professora, Helena Baroni Suzart, que deu 

três aulas, apenas na 4ª série, no 2º turno.  

A lista com a “Relação dos Professores em Exercício na Seção Tijuca – Externato”, 

de 13 de março de 1963, informa que havia 3 professoras, sendo duas no 1º turno (Mariza 

Cutrim da Cunha e Selene Bastos Tigre Ortega Terra) e uma no 2º turno (Maria da Graça 

Fontoura de Carvalho).  

Ainda relativo ao ano de 1963, o documento Atas da Congregação, do período que 

vai de 12/05/61 a 10/12/75, traz o conteúdo abordado na reunião de 17 de julho daquele ano 

(verso da p. 59), reunião da qual participaram vários professores do colégio, alguns deles 

apresentados a seguir. Um dos temas discutidos foi a situação das línguas estrangeiras. Na 

reunião desse dia, Afrânio Coutinho declarou que o Conselho Departamental havia aprovado 

a reinclusão do francês. Paulo Ronai disse que o Departamento de Línguas Estrangeiras 

Modernas havia agradecido a todos que reconheceram que francês e inglês deviam ser 

ensinados paralelamente. Cândido Jucá (Filho) apoiou a volta do francês como disciplina 



103 

 

obrigatória, já que sua exclusão quebrava uma tradição. Antes disso, estava como optativa – 

situação compartilhada com as demais línguas estrangeiras vivas. Machado da Silva, chefe 

do Departamento de Línguas Vivas Estrangeiras, apresentou a decisão do departamento: o 

espanhol poderia ser estudado em um ano, mas inglês e francês precisariam de mais tempo. 

Haroldo Lisboa comentou que o ensino de línguas no curso médio não visava à oralidade, 

mas ao contato cultural com o idioma. 

A lista com a “Relação dos Professores Efetivos por Matéria e respectivas Seções”, 

do Externato, de 5 de julho de 1967, informa que havia 8 professores, sendo sete na sede 

(Aristóteles de Paula Barros, Breno Franco Maristany, Domício Proença Filho, Cleusa Ceres 

Teixeira, Helena Baroni Susart, Maria do Céu Carvalho e Maria José Braga Ribeiro) e uma 

na Seção Sul (Sayonara Tejeiro Garcia Paula). O documento traz, ainda, alguns comentários 

escritos à caneta, como se vê na Figura 3. 

 

 

Figura 3: “Relação dos Professores Efetivos por Matéria e respectivas Seções”, do Externato, de 5 

de julho de 1967 – Informes sobre a disciplina Espanhol. 

Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

 

 

Um documento de 1972, que trata da Sede da Unidade Bernardo de Vasconcelos 

(UBV) – atual Campus São Cristóvão, traz o quantitativo de professores por língua, a carga 

semanal e a média por professor:  
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Quadro 1: Quantitativo de professores de línguas estrangeiras e média de carga horária 

por professor em São Cristóvão no ano de 1972 
 

Língua Total de 

professores 

Efetivos CLT Carga 

horária 

seminal  

de aulas 

Média 

 carga 

horária/ 

professor 

Espanhol 3 2 1 33 11,0 

Inglês 18 13 5 197 10,9 

Francês 15 14 1 125 8,3 

Alemão 2 1 1 24 12,0 

Latim 4 2 2 40 10,0 

Grego 2 2 0 14 7,0 

 

 

Sobre o fim dos anos 1970, recorremos à pesquisa de Bevilaqua (2013), em que se 

encontra uma entrevista com a professora Cristina Junger. Essa professora atuou no Colégio 

Pedro II nos anos 1980 (verificar os dois capítulos seguintes). Segundo ela, houve atividades 

de espanhol entre 1979 e 1981 (a docente não faz menção a anos anteriores). Já em 1984, 

quando entrou no colégio, não havia aulas de espanhol, pois a única professora da disciplina 

(Celia de Almeida Seabra) atuava no Setor de Orientação Educacional (SOE). Na entrevista, 

a professora Cristina informa que sua irmã estudou no colégio de 1979 a 1981 e uma colega 

dessa irmã era a única aluna de uma turma de espanhol – a turma era dividida no momento 

das aulas de línguas estrangeiras. A professora da turma (ou dessa aluna, especificamente), 

que também trabalhava na UERJ, era Josefina Aliprandi Falconi.  

Como a procura pelo espanhol foi diminuindo, não houve novos concursos e os 

professores foram se aposentando, a língua não foi mais ofertada. Essa disciplina consta nos 

Planos Gerais de Ensino (PGE) nos anos de 1981 a 1985; no entanto, segundo a entrevista 

da professora Cristina (BEVILAQUA, 2013), em 1984 não havia aula, pois a única 

professora atuava no SOE. Nos anos anteriores, aparentemente, dado o baixo número de aulas, 

as docentes completavam sua carga em outras atividades. 

Ao analisarmos os documentos, confirmamos a diminuição do número de professores 

de espanhol a cada ano. O PGE de 1981 traz como chefe de Departamento de Línguas 

Estrangeiras Modernas a professora Sary Hauser Steinberg, que era de Francês; a 
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coordenadora de espanhol era Josefina Aliprandi Falconi e o corpo docente era formado por 

quatro professoras: Celia de Almeida Seabra, a própria Josefina Aliprandi Falconi, Maria do 

Céu Carvalho e Helena Mello de Castro Menezes (as duas últimas estão relacionadas a um 

“Clube de Espanhol”, oferecido fora do currículo, como espécie de cursinho de línguas).  

No PGE de 1982, a chefe e a coordenadora eram as mesmas, mas as professoras são 

três: Celia, Maria do Céu e Helena (Josefina, ainda que constasse como coordenadora, não 

aparecia no corpo docente). O PGE de 1983 ainda traz a professora Sary como chefe de 

Departamento; sem fazer menção a uma coordenadora, o corpo docente tem nova redução, 

contando, agora, com apenas duas professoras: Celia e Josefina. Esses dois PGE (o de 1982 

e o de 1983) apresentam um Prefácio ao ensino das Línguas Estrangeiras Modernas estudadas 

no Colégio Pedro II. É feita uma menção ao Clube de Línguas, que conta com o espanhol; 

esses PGE apresentam, ainda, “Instruções metodológicas para o ensino de Línguas 

Estrangeiras Modernas”. O PGE de 1984 mantém a professora Sary como chefe de 

Departamento, mas tem apenas uma professora de espanhol: Celia de Almeida Seabra. 

 

5.6 Os professores 

 

Quanto ao ingresso de professores de espanhol no Colégio Pedro II no período de 

1961 a 1985, não foi encontrado nenhum documento que indicasse a existência de concursos, 

ou mesmo de convites, ao longo da década de 1960. Já com relação aos anos 1970, porém, 

houve três concursos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O terceiro deles, 

em 1977, foi para algumas disciplinas específicas, entre as quais não se encontrava o 

espanhol. Para os dois primeiros, porém, havia vaga para todas as disciplinas, como afirmam 

Santos et al. (2018). O primeiro ocorreu em 3 de maio de 1970 e os aprovados foram 

contratados como professores auxiliares de ensino em 16 de agosto do mesmo ano. O 

segundo concurso foi em 15 de fevereiro de 1973, com as contratações ocorrendo a partir de 

abril desse ano.  

Em consulta ao Diário Oficial da União, como se verá mais adiante, comprovou-se a 

presença de espanhol no concurso de 1970, com cinco professores aprovados. Por outro lado, 

não foi possível verificar a presença efetiva da disciplina no concurso de 1973.  
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Tratando especificamente do concurso de 1970, há algumas informações relevantes 

obtidas no próprio Diário Oficial: 

 A edição de 28 de abril de 1970 informa do concurso para Professor Auxiliar de 

Ensino, com cinco vagas para espanhol. 

 O resultado do concurso foi divulgado na edição de 17 de julho de 1970: houve 

cinco aprovados: 1º - Josefina Aliprande Falconi; 2º - Lygia Rodrigues Vianna 

Peres; 3º - Maria Pestana Gomes; 4º - Benedicto Deiró; 5º - Vicente de Paula 

Romano Quintão. 

 A edição de 22 de abril de 1971 traz a convocação de Josefina Aliprande Falconi 

e de Lygia Rodrigues Vianna Peres (como já comentado, sabe-se que a primeira 

atuou no colégio até a primeira metade dos anos 1980; não foi encontrada 

nenhuma referência a uma possível atuação no colégio por parte da professora 

Lygia, de modo que não é possível afirmar se a mesma chegou a tomar posse). 

 A edição de 6 de outubro de 1971 traz a convocação da professora Maria Pestana 

Gomes para assumir regência de turma. 

 

Professores que ingressaram no colégio antes de 19614: 

 

Leônidas Sobrinho Porto – Tornou-se catedrático em 1962, após se apresentar a 

uma banca examinadora, com exame de provas escritas e orais e apresentação de tese inédita 

impressa e defendida – tese comentada na seção anterior deste capítulo. Trabalhou no colégio 

até seu falecimento, em 11 de janeiro de 1971. 

Aristóteles de Paula Barros – Não foram encontradas informações sobre a data de 

sua saída do colégio, nem sobre como se deu, mas ainda atuava no colégio em 1967.  

Helena Mello de Castro Menezes – Aposentou-se em 23 de dezembro de 1981. 

Nesse momento, atuava no Centro. 

                                                 
4 Algumas informações sobre esses professores, não repetidas aqui, podem ser verificadas no capítulo anterior. 
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Domício Proença Filho – Como visto no capítulo anterior, sua biografia na página 

da Academia Brasileira de Letras informa que trabalhou no colégio até 1971.  

Célia de Almeida Seabra – A ficha de recadastramento de inativos não apresenta a 

data de ingresso no serviço público nem a de ingresso no Colégio Pedro II; porém, como 

visto no capítulo anterior, em 1961 deu aulas na Tijuca (não há informações sobre esse ter 

sido o ano de seu ingresso). Sua aposentadoria foi publicada no Diário Oficial de 8 de 

setembro de 1986.  

 

Professores que ingressaram no colégio a partir de 1961: 
 

 

As informações relativas aos professores do Colégio Pedro II do período de 1961 a 

1985 que ingressaram a partir de 1961 também são escassíssimas. Em geral, sabemos apenas 

que determinados professores atuaram em determinado ano, sem qualquer informação 

adicional sobre o ano de ingresso ou a forma de entrada ou de saída (aposentadoria, 

exoneração, morte, abandono), bem como sobre o período de permanência, ou se eram 

efetivos ou substitutos. É o que acontece com os seguintes professores: 

Helena Baroni Suzart – Atuou no atual Campus Humaitá em 1963, à tarde. 

Mariza Cutrim da Cunha, Selene Bastos Tigre Ortega Terra e Maria da Graça 

Fontoura de Carvalho – Atuaram no atual Campus Tijuca em 1963, sendo as duas primeiras 

no turno da manhã e a última, no turno da tarde. 

Breno Franco Maristany, Cleusa Ceres Teixeira, Maria do Céu Carvalho e 

Maria José Braga Ribeiro, juntamente com Aristóteles de Paula Barros, Domício 

Proença Filho e Helena Baroni Susart – Atuaram no ano de 1967 no atual Campus Centro. 

Sayonara Tejeiro Garcia Paula – Atuou no atual Campus Humaitá no ano de 1967 

(única professora desse campus no ano em questão).  
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Josefina Aliprandi Falconi – Foi nomeada em 22 de março de 1971. Atuou como 

coordenadora em 1982 e em 1983. Trabalhou em São Cristóvão em 1982 (6 aulas) e em 1983 

(12 aulas). Seu falecimento é informado na Portaria nº 25, de 2 de abril de 1984.  

Maria do Céu Carvalho – Ingressou no colégio em 18 de junho de 1962, como 

comprovado em sua ficha funcional. Como visto há pouco, atuou no atual Campus 

Centro em 1967. 

Helena Mello de Castro Menezes – Foi nomeada em 27 de abril de 1955, ou seja, 

na fase anterior. Em 1980, encontrava-se à disposição do Centro. Foi aposentada no Diário 

Oficial da União (DOU) de 23 de dezembro de 1981. 

Maria Pestana Gomes – “De acordo com o Dossiê Funcional, a servidora foi 

admitida sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 13/09/1971, 

expedida pela Portaria 32 E-3 de 13 de setembro de 1971, por meio do cargo de Professora 

Auxiliar de Ensino – cadeira de Espanhol. Não constam informações sobre data de 

exoneração ou morte” (informe da Diretoria de Planejamento e Controle – DIPLAC). 

5.7 Os conteúdos 

 

Não foi encontrado qualquer documento que apresentasse os conteúdos relativos ao 

período de 1961 a 1980. Sobre esse período, segundo Santos et al. (2018, p. 78), os 

professores catedráticos, até a década de 1970, escolhiam os livros didáticos, sendo esses, 

muitas vezes, de sua própria autoria. 

Quanto aos primeiros anos da década de 1980, o NUDOM possui arquivados os 

respectivos PGE. Cada um deles lista, para cada uma das séries do atual Ensino Médio, o 

objetivo geral da disciplina, os conteúdos a serem trabalhados, os objetivos específicos por 

unidade didática, a bibliografia recomendada e a estratégia didático-pedagógica (existe uma 

informação adicional sobre as estratégias de ensino: que ainda se encontram “em definição” 

pelo departamento – tal informação está presente em todos os PGE). O que se verifica nos 

PGE em análise é que, ainda que as estratégias didático-pedagógicas sugeridas remetam a 

uma prática das quatro habilidades linguísticas (compreensão auditiva, expressão oral, 

compreensão leitora e expressão escrita), o programa é descrito puramente por meio de 
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elementos gramaticais, o que remete a uma aula tradicional, em que as habilidades estariam 

bastante minimizadas – ou mesmo excluídas. 

Vale destacar que uma professora do colégio, Maria do Céu Carvalho, em parceria 

com Agostinho Dias Carneiro, publicou uma gramática de espanhol pelo MEC-Fename. Não 

existem evidências, no entanto, de que o livro tenha sido adotado (ou não) pelos professores.  

 

Comentários finais 

 

O período de vigência da 1ª LDB e da Lei 5.672/71 foi extremamente ruim para o espanhol 

– e para as línguas estrangeiras em geral. Esse período é visto como o de desoficialização do ensino 

de línguas, em que o inglês passou a se tornar a língua hegemônica. No caso do Colégio Pedro II, 

manteve-se a oferta de espanhol e de francês, além de o alemão e o italiano terem voltado a ser 

oferecidos. No entanto, pela baixa procura, as turmas foram escasseando, até que essas línguas – 

com exceção do francês – foram excluídas de vez, em diferentes momentos.  

O espanhol, como visto, foi inicialmente mantido, mas o número de turmas foi 

diminuindo, até a sua exclusão. Após um período de luta de uma professora, a língua voltou 

a ser oferecida, ainda que de maneira limitada; apesar desse humilde retorno, sua oferta, 

posteriormente, voltou a crescer – é o que se verá nos próximos capítulos. 

 

Referências 

ARAUJO, Catya; MONTAÑÉS, Amanda. O ensino de espanhol no Brasil: história de um 

processo em construção. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS 

(SEPECH), 9. Anais... Londrina: UEL, 2012. Disponível 

em: http://www.uel.br/eventos/sepech/anais.htm. Acesso em: 25 jun. 2019. 

BEVILAQUA, Maria Cecília N. A trajetória do ensino de espanhol no Colégio Pedro II 

(1985- 1996). Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em 

https://ppge.educacao.ufrj.br/dissertacoes2013/dmariacecilia.pdf. Acesso em: 10 ago. 2018. 

BRASIL. Diário Oficial da União, 17 jul. 1970. Disponível em 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/3010711/pg-69-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-

de-17-07-1970?ref=serp. Acesso em 1º out. 2019. 

BRASIL. Diário Oficial da União, 8 set. 1986. Disponível em: 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/3580811/pg-8-secao-2-diario-oficial-da-uniao-dou-de-

08-09-1986. Acesso em: 19 set. 2019. 

COLÉGIO PEDRO II. Anuário do Colégio Pedro II. Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, 1962. 

http://www.uel.br/eventos/sepech/anais.htm
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/3010711/pg-69-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-17-07-1970?ref=serp
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/3010711/pg-69-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-17-07-1970?ref=serp


110 

 

FREITAS, Luciana Maria Almeida de. Da fábrica à sala de aula: vozes e práticas 

tayloristas no trabalho do professor de espanhol em cursos de línguas. 2010. 309 f. Tese 

(Doutorado em Letras Neolatinas) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2010. Disponível em: 

http://www.letras.ufrj.br/pgneolatinas/media/bancoteses/lucianamariaalmeidadefreitasdouto

rado.pdf. Acesso em: 12 mar. 2018. 

MARTÍNEZ-CACHERO LASECA, Álvaro. O ensino do espanhol no sistema educativo 

brasileiro. Brasília: Thesaurus, 2008. 

PICANÇO, Deise Cristina de Lima. História, memória e ensino de espanhol (1942-

1990). Curitiba: UFPR, 2003. 

PORTO, Leônidas Sobrino. El español en la enseñanza secundaria brasileña. Tese 

submetida à banca avaliadora do Colégio Pedro II. 1963. 

RODRIGUES, Fernanda dos Santos Castelano. Leis e línguas: o lugar do espanhol na 

escola brasileira. In: BARROS, Cristiano Silva de; COSTA, Elzimar Goettenauer de 

Marins (coord.). Espanhol: Ensino Médio. Brasília: MEC-Secretaria de Educação 

Básica, 2010. 

SANTOS, Beatriz Boclin Marques dos et al. Memória histórica do Colégio Pedro II: 180 

anos de história na educação do Brasil. Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, 2018. 

VARGENS, D. Uma história de politização do ensino de espanhol: Associação de 

Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Letras) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 

http://www.letras.ufrj.br/pgneolatinas/site/?page_id=72&lang=pt. Acesso em: 4 fev. 2019. 

http://www.letras.ufrj.br/pgneolatinas/media/bancoteses/lucianamariaalmeidadefreitasdoutorado.pdf
http://www.letras.ufrj.br/pgneolatinas/media/bancoteses/lucianamariaalmeidadefreitasdoutorado.pdf
http://www.letras.ufrj.br/pgneolatinas/site/?page_id=72&lang=pt


111 

 

Capítulo 6 

O ensino de espanhol no Colégio Pedro II (1985 a 1988):  

disputas e resistência na busca por um espaço de legitimidade  

 

Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua 

 

Apresentação  

 

O desafio de investigar o percurso do ensino de espanhol em determinado cenário 

institucional envolve, em grande medida, a consideração de aspectos de uma trajetória 

disciplinar maior, caracterizada por disputas travadas em diferentes contextos, dentre os 

quais figura o ambiente escolar. Cabe, dessa forma, observar como fatores de natureza 

diversa, que incidem sobre o estatuto da língua espanhola ao longo de seu percurso, 

colaboram para a configuração desse ensino em dado momento e lugar. É necessário ter em 

vista, em outros termos, que a disciplina escolar é construída social e politicamente, 

entendimento baseado numa concepção de currículo como terreno de contestação, 

fragmentação e mudança (GOODSON, 1995, p. 27).  

Ao assumirmos um olhar retrospectivo, verificamos uma série de entraves que 

dificultaram a manutenção do ensino de espanhol nos estabelecimentos de ensino do país ao 

longo de sua história (CELANI, 1993; DAHER, 2006; FREITAS, 2010; LEFFA, 1999; 

PARAQUETT, 2006; PICANÇO, 2003; SOUZA, 2008). Notamos, em contrapartida, a 

emergência de estratégias de luta e de resistência por parte de sujeitos comprometidos com a 

disciplina frente aos desafios impostos, em cenários diversos, pelo impacto de mudanças no 

campo das políticas curriculares – constituídas em meio a uma rede de discursos – nos espaços 

educacionais. Nessa perspectiva, avaliamos que outrora, assim como hoje, o principal combate 

travado nos campos da reflexão e da prática docente do espanhol no Brasil é a luta pela própria 

sobrevivência da disciplina 1.  

 

                                                 
1 No que diz respeito às dificuldades enfrentadas pelo ensino de espanhol no contexto atual, referimo-nos, mais 

especificamente, ao quadro de instabilidade instaurado pela publicação da Medida Provisória nº 746 (BRASIL, 

2016), substituída pela Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017), que afirma o inglês como única língua estrangeira 

obrigatória na formação dos alunos.  



112 

 

A década de 1980 caracteriza um marco nesse sentido. Com efeito, o período que 

sucedeu a promulgação da Lei 5.672/71 (também conhecida, de maneira equivocada, como 

2ª LDB2), de agosto de 1971, apresentava poucas perspectivas para o ensino de espanhol, 

apontando para a necessidade do surgimento de ações em prol da afirmação da disciplina nos 

currículos escolares. Ao enfatizar a habilitação profissional, a referida LDB recomendava 

que a inclusão de uma língua estrangeira ocorresse a título de acréscimo, de acordo com as 

possibilidades das instituições3. Assim, no contexto caracterizado pelo objetivo maior de 

preparar “mão-de-obra qualificada para o mercado profissional”, o ensino de línguas assumia 

caráter essencialmente instrumental e reforçava-se a escolha pelo inglês nos estabelecimentos 

escolares (PICANÇO, 2003).  

Foi essa conjuntura, no entanto, que propiciou o surgimento de iniciativas capazes de 

elevar o espanhol a um novo patamar no panorama educacional. Dessa forma, a insatisfação 

com relação às reformas implementadas no ensino impulsionou ações de docentes com vistas 

à reintrodução da língua no currículo das escolas. Destaca-se, nessa perspectiva, a criação da 

Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro (APEERJ)4, em 1981, 

cuja proposta inicial consistiu na reivindicação do retorno da disciplina aos estabelecimentos 

de ensino em nível de Segundo Grau (hoje Ensino Médio), tendo em vista, inclusive, a 

possibilidade de inclusão da língua no exame de seleção para o Ensino Superior5. 

Dentre as importantes conquistas alcançadas pelo coletivo de professores da APEERJ, 

as quais apontariam novos rumos para as práticas docentes da área, alguns eventos marcantes 

devem ser mencionados. Como apontam os autores do capítulo anterior, com base no estudo 

de Vargens (2012, p. 75), em 1984 foi aprovado um parecer pelo Conselho Estadual de 

Educação que incidiu sobre a inclusão do espanhol no currículo do Segundo Grau. Ressalta-

                                                 
2 Sobre a questão de a Lei 5.692/71 ser chamada também de 2ª LDB, ver nota 4 do capítulo 2. 
3 A LDB nº 4.024, de 1961, já havia transformado a língua estrangeira em Disciplina Complementar do Núcleo 

Comum/Parte Diversificada e relegado a responsabilidade pela organização dos currículos escolares ao 

Conselho Federal de Educação, aos Conselhos Estaduais de Educação e às próprias instituições de ensino. A 

partir dessa determinação, começou a delinear-se um longo quadro marcado pela perda de espaço do espanhol 

nas escolas.  
4 A APEERJ, instituição pioneira, tornou-se paradigma para a criação de diversas associações de professores 

de espanhol no país.  
5 A demanda apresentada pela APEERJ ao Conselho Federal de Educação destacava, à época, o objetivo de 

propiciar o aprendizado de espanhol, língua falada em quase todo o mundo, na formação em nível de Segundo 

Grau. Explicitava, ainda, o intuito de proporcionar aos alunos, em um futuro próximo, uma maior integração 

com os habitantes dos países vizinhos, além de favorecer a comunicação com povos de diferentes continentes 

(FERREIRA, 1993).  
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se, ainda, a inserção da língua no vestibular, em 1985, além da realização de um concurso 

para o cargo de professor da disciplina na rede estadual nesse mesmo ano. 

A partir dessas considerações, voltamos nossa atenção para o percurso do ensino 

de espanhol no Colégio Pedro II no período compreendido entre 1985 e 1988. Nosso 

intuito consiste em trazer à tona aspectos da configuração da disciplina em um contexto 

específico: o Clube de Espanhol (cf. próxima seção). O recorte temporal contempla as 

circunstâncias históricas em que as aulas da disciplina foram retomadas na instituição, 

após um extenso espaço de tempo marcado por sua ausência em diversos 

estabelecimentos escolares do país (PICANÇO, 2003). A discussão aqui apresentada 

baseia-se, principalmente, na pesquisa de Bevilaqua (2013), que segue a direção 

instaurada por estudos6 voltados para a análise da trajetória de disciplinas escolares em 

um cenário privilegiado: o Colégio Pedro II. Buscamos contribuir, assim, para uma 

reflexão atualizada a respeito de práticas situadas numa instituição reconhecida como 

modelo de instrução pública no país em diferentes espaços e tempos.  

Tendo em vista que a memória escolar opera sempre na dinâmica entre lembrança e 

esquecimento (FORQUIN, 1992), entendemos que a reconstrução de determinada trajetória 

disciplinar será sempre parcial. Salientamos, neste enfoque, nossa compreensão das fontes 

privilegiadas como fragmentadas e contingentes, caracterizadas por ênfases e apagamentos. 

Ressaltamos, nesse sentido, que nossas observações não se pretendem suficientes ou 

conclusivas. Antes, caracterizam um olhar – dentre muitos outros possíveis – sobre aspectos 

de uma memória de ensino que nos interpela no cotidiano de nosso fazer profissional como 

docente da disciplina no Colégio Pedro II. Logo, é importante sublinhar que a produção deste 

enunciado leva em conta, além da constituição histórica dos documentos com os quais 

dialogamos, nossa própria subjetividade.  

É nessa perspectiva que estabelecemos uma interlocução com o Plano Geral de 

Ensino (PGE) de 1985, guia curricular do Colégio Pedro II à época, e com o depoimento da 

professora de espanhol Cristina Vergnano Junger, que atuou na instituição ao longo do 

período aqui considerado. O resgate e a análise dessas fontes, antecipemos, permitiram-nos 

adentrar no caminho de reflexão sobre práticas pedagógicas a partir de referências 

                                                 
6 Referimo-nos às pesquisas de Ferreira (2005), Soares (2009) e Santos (2009), desenvolvidas no âmbito 

do Núcleo de Estudos do Currículo (NEC) da Faculdade de Educação da UFRJ.  
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pertencentes a diferentes níveis. Tivemos acesso, assim, tanto a informações relativas à 

prescrição oficial de conteúdos e métodos de ensino quanto ao relato de práticas profissionais 

complexas, atravessadas por discursos circulantes em distintas esferas.  

Com base no entendimento de que processos vivenciados em uma instituição 

reinterpretam processos educacionais e sociohistóricos mais amplos (FERREIRA, 2005), na 

próxima seção, abordamos o modo como determinadas perspectivas pedagógicas foram se 

estabelecendo no campo disciplinar em tela, entre os anos de 1985 e 1988, no Colégio Pedro II. 

A fim de situar nossos comentários acerca desse panorama, mencionamos, preliminarmente, 

acontecimentos situados no início da década de 1980. Em suma, ao destacar relações que se 

estabelecem entre decisões políticas e práticas escolares da área no período contemplado, 

buscamos colocar em relevo aspectos que atestam a concepção de currículo como espaço e 

disputas e resistência.  

 

Novas possibilidades para o ensino de espanhol no Colégio Pedro II  

 

Os anos iniciais da década de 1980, como sinalizamos, inserem-se em um panorama 

desfavorável ao espanhol, tendo em vista o impacto causado por decisões no âmbito 

curricular que acarretaram a ausência do idioma em diversos espaços escolares7. Foi esse 

mesmo cenário, em contrapartida, que propiciou o surgimento de ações de atores sociais 

orientadas pelo propósito de conferir ao ensino de língua espanhola um lugar de legitimidade 

(BEVILAQUA, 2013, p. 60-61). Percebe-se, assim, o surgimento de novas perspectivas para 

o ensino da disciplina no horizonte educacional.  

Ao direcionarmos nosso enfoque para a configuração da disciplina no Colégio 

Pedro II, nesse contexto, verificamos a existência de um quadro paradoxal. Com efeito, 

ainda que, no plano prescritivo, o espanhol figurasse entre as demais línguas, o idioma 

encontrava-se excluído das práticas pedagógicas da instituição. A disciplina é 

mencionada no texto do Plano Geral de Ensino de 1985, bem como no de 1984, na seção 

correspondente ao Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas, como constituinte 

                                                 
7 De acordo com Freitas (2010), durante quase três décadas após a publicação da LBD nº 4.024/61, o 

espanhol praticamente desaparece das escolas do país, ao passo que o francês e, especialmente, o inglês 

permanecem hegemônicos. 
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do programa das três séries do Segundo Grau8, assim como na composição dos chamados 

Clubes de Línguas, que consistiam em atividades “extraclasse” de ensino de línguas 

estrangeiras (alemão, espanhol e francês). Entretanto, como a professora Cristina 

Vergnano Junger afirma em seu relato, o espanhol, à época, era inexistente:  

Nessa época, que eu entrei em 1984, o espanhol estava morto na escola. Não tinha 

Espanhol no Pedro II mais. E a única professora de Espanhol que restava, pelo que 

eu entendi, que era essa professora, ela nem estava dando aula, ela estava no SOE. 

[...] Mas não havia a cadeira de espanhol efetiva.  

 (BEVILAQUA, 2013, p. 65-66, Relato da professora Cristina Vergnano Junger) 

 

Como salientam os autores do capítulo anterior, são poucas as informações relativas 

aos professores que ingressaram no Colégio Pedro II no período compreendido entre 1961 e 

1985. No fragmento acima, a docente entrevistada faz menção a sua entrada na instituição no 

ano de 19849. Sinaliza, ainda, a permanência de uma professora de espanhol no colégio, Celia 

de Almeida Seabra, que atuava no Setor de Orientação Educacional (SOE) à época. Ao 

afirmar a inexistência de “uma cadeira de espanhol efetiva”, aponta para o apagamento da 

disciplina do currículo regular do Colégio Pedro II, aspecto que caracteriza todo o percurso 

para o qual nos voltamos neste capítulo. 

Não obstante tal exclusão, consideramos que a análise da configuração do ensino da 

disciplina no texto do PGE pode fornecer indícios que nos conduzam a um maior 

entendimento acerca dos diversos sentidos atribuídos ao idioma no âmbito institucional e no 

cenário educacional mais amplo. Corroboramos, assim, a perspectiva de que a investigação 

da construção social de determinada disciplina, em dado período, necessita levar em conta a 

observação do modo como, no plano curricular, determinados saberes e práticas são 

privilegiados em detrimento de outros.  

O Plano Geral de Ensino de 1985, em texto semelhante ao PGE de 1984, preconiza 

um ensino de “caráter humanístico e pragmático”, tendo em vista os objetivos de 

profissionalização em nível de Segundo Grau consubstanciados na LDB nº 5.692/71 (PGE, 

1985, p. 66), como enuncia o Prefácio ao ensino das línguas estrangeiras modernas 

                                                 
8 O documento faz menção, ainda, ao ensino do inglês e do francês no currículo regular (1º e 2º graus).  
9 Segundo relata a docente, seu ingresso ocorreu por meio da realização de um concurso para atuar no Primário 

(atual Anos Iniciais do Ensino Fundamental). Em 1985, a professora foi cedida ao Departamento de Línguas 

Estrangeiras Modernas, tendo permanecido na instituição até o ano de 2002 (BEVILAQUA, 2013, p. 108-

114).  



116 

 

estudadas no Colégio Pedro II10. A partir dessa premissa, delineiam-se os objetivos das 

referidas disciplinas escolares no bojo do documento. No que diz respeito ao espanhol, 

especificamente, na seção intitulada Instruções metodológicas para o ensino de línguas 

estrangeiras modernas, destaca-se o foco nas quatro habilidades linguísticas (compreender, 

falar, ler e escrever), por meio da conjugação entre teoria e prática, a fim de que o aluno possa 

utilizar a língua “como instrumento de trabalho, como meio de enriquecimento cultural e 

como fator de integração social” (PGE, 1895, p. 71). No que se refere à estratégia didático-

pedagógica privilegiada para o ensino da disciplina, o documento aponta:  

 

1- Estudo do vocabulário e de compreensão de textos que levem, de maneira 

prática, à aquisição progressiva do léxico da língua e à assimilação de sua 

estrutura gramatical. 

2- Aplicação do vocabulário e de estruturas gramaticais adquiridas em diálogos, 

em resumos, em redações, em versões e traduções. 

3- Fixação dos fatos gramaticais da língua, por meio de exercícios orais e 

escritos.  

4- Audição, sempre que possível, de discos e fitas em espanhol. (PGE, 1985, p. 71).  

Neste fragmento, emerge uma concepção de língua e de ensino-aprendizagem de 

espanhol de cunho tradicional, com clara orientação gramatical. Ganha destaque, nessa ótica, 

o estudo das estruturas da língua. A referência a exercícios de tradução e de versão remete-

nos à abordagem de gramática e tradução, metodologia de ensino que remonta ao estudo das 

línguas clássicas, baseada no ensino da segunda língua por meio da primeira (LEFFA, 1988). 

Observa-se, assim, que a orientação pedagógica proposta pelo documento pressupunha que 

a ênfase no ensino das estruturas levaria o aluno ao desenvolvimento das quatro habilidades 

linguísticas, que deveria ocorrer por meio da prática efetiva da língua. “Desta forma a teoria 

gramatical é vivenciada de modo tão profundo pelo educando, que as estruturas e o 

vocabulário são utilizados espontaneamente” (PGE, 1985, p.71).  

No texto referente ao Plano de curso da disciplina, que consiste no detalhamento das 

atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, são dispostos em três quadros 

(correspondentes às três séries do 2º grau) tópicos referentes ao conteúdo programático e aos 

objetivos da disciplina a eles relacionados, bem como o quantitativo de aulas reservadas para 

                                                 
10 O documento é assinado pela chefe do Departamento à época, a professora Sary Hauser Steinberg. 
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a abordagem desse conteúdo. O documento propõe, ainda, uma bibliografia para o ensino da 

disciplina, constituída por dois itens: livro-texto e bibliografia complementar.  

Verificamos, assim, a indicação do Manual de Espanhol, de Idel Becker (1978), 

como livro-texto para as duas primeiras séries desse nível de ensino. A obra de Becker, 

largamente utilizada no país em diversos contextos de ensino, cuja primeira edição data de 

1945, baseia-se no estudo da gramática normativa e segue princípios de uma abordagem 

contrastiva entre o espanhol e o português. Para a terceira série do 2º grau, apresenta-se como 

texto-base para o ensino da disciplina o livro Español básico, de María del Carmen Aladrén 

(s/d), editado pela primeira vez em 1978, obra que também prioriza o ensino de regras 

gramaticais, contemplando exercícios de tradução e listas de vocabulários.  

Como bibliografia complementar, o PGE sugere para o aprofundamento do estudo 

da língua, dentre outros, títulos voltados para o uso do espanhol em âmbitos profissionais, 

corroborando o propósito de preparar os alunos para o mercado de trabalho 

(SANTAGATA, 1969; DELGADO, s/d; MATA, 1975). Compreendemos que a indicação 

de tais obras se coaduna com o objetivo de profissionalização apresentado no documento. 

De acordo com o texto, tal objetivo “poderá ser reforçado com o ensino de redação – 

bilhetes e cartas –, correspondência comercial, estudo de textos e diálogos, abrangendo 

áreas semânticas relativas a áreas profissionais e assuntos turísticos”  (PGE, 1985, p. 72). 

Com base nessas considerações, notamos que, embora o espanhol estivesse excluído 

das práticas curriculares do Colégio Pedro II, a presença da disciplina no texto do Plano Geral 

de Ensino caracteriza um aspecto de extrema relevância, tendo em vista o contexto maior do 

ensino de línguas estrangeiras no espaço temporal para o qual nos voltamos. A manutenção 

do espanhol no currículo escrito do Colégio Pedro II, a nosso ver, está atrelada à permanência 

da perspectiva humanista das práticas pedagógicas da instituição (BEVILAQUA, 2013, p. 

85). Na leitura do documento, é possível perceber a disputa entre novos e antigos sentidos 

relativos ao ensino-aprendizagem da língua. 

Como explicitamos, alguns eventos relacionados ao ensino de espanhol situados em 

princípios da década de 1980 contribuíram, de certo modo, para o surgimento de novas 

possibilidades para a disciplina. Nesse sentido, no que diz respeito ao Colégio Pedro II, cabe 

destacar a iniciativa da professora Cristina Vergnano Junger como crucial para a construção 

de novas práticas de ensino da língua. Referimo-nos, em específico, à reivindicação da 
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docente em prol do retorno da disciplina, tendo em vista a conjunção de fatores internos e 

externos à instituição. No fragmento abaixo, a entrevistada relata alguns acontecimentos 

situados no período em que ainda atuava no Primário:  

Eu trabalhei em 1984 o ano inteiro e trabalhei o primeiro semestre de 1985 porque 

em 1985 o Estado fez o primeiro concurso para professor de Espanhol. E aí eu fui 

procurar a Direção Geral do Colégio, a Chefia de Departamento, tudo, para 

perguntar se o Colégio Pedro II não pretendia implantar o Espanhol também porque 

eu sabia que o Colégio já tinha tido Espanhol.  

Quando em 1985 eu vou procurar a Direção do Colégio para propor a atividade 

extraclasse de Espanhol, nessa época, eu acho que eu tomei conhecimento da 

existência do Clube de Francês. Eu não me lembro exatamente, mas é possível que 

sim. Por que, se não, de onde eu teria tirado essa ideia? Mas o que motivou eu 

procurar a Direção foi a Lei de obrigatoriedade de oferta do espanhol do Estado e 

o concurso para professor de Espanhol do Estado. 

(BEVILAQUA, 2013, p. 75, Relato da professora Cristina Vergnano Junger) 

 

 

A partir do relato da docente, verificamos que o oferecimento anterior do espanhol 

no Colégio11, o advento de uma determinação legal que incidiu sobre obrigatoriedade do 

ensino da língua e a subsequente realização de um concurso para professor da área da rede 

estadual constituíram elementos que embasaram o pedido de retomada da disciplina 

apresentado pela professora às instâncias superiores do Colégio. Ademais, a proposta de 

realização de atividades “extraclasse” de espanhol justificava-se, no dizer da entrevistada, 

pelo possível conhecimento das aulas do Clube de Francês. Assim, podemos inferir que, 

diferentemente do espanhol, que só existia no currículo prescrito, provavelmente, havia 

práticas de ensino-aprendizagem da língua francesa na instituição nesse contexto. 

Observamos, assim, que diversos elementos colaboraram para uma maior visibilidade do 

espanhol no período em tela.  

Embora não possamos afirmar com segurança quais motivos contribuíram para a 

retomada do espanhol no Colégio Pedro II, verificamos que, em certa medida, mudanças 

ocorridas no cenário educacional da época impulsionaram a criação de uma nova dinâmica 

no que diz respeito às práticas curriculares da disciplina. Compreendemos a iniciativa da 

professora entrevistada, nessa perspectiva, como fundamental para romper com o silêncio 

que relegou o idioma ao esquecimento (BEVILAQUA, 2013, p. 67). Na sequência do relato, 

a professora comenta: 

                                                 
11 Segundo a entrevistada, sua irmã, que estudou no Colégio de 1979 a 1981, tinha uma colega de turma que 

cursava espanhol na instituição com a professora Josefina Aliprandi Falconi (BEVILAQUA, 2013, p. 115).  
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Um belo dia, me chamam, me convocam. E aí, dizem: “Olha só, tem um projeto 

para oferecer Clube de Espanhol, tem uma professora que está no SOE e ela está 

interessada, e nós queremos saber se você está disposta a trabalhar”. Aí, eu: “Claro”. 

Eu não sei dizer para você porque isso não chegou a mim, porque eu nem era do 

Departamento, então, eu não tenho como dizer para você: “Olha, realmente, o 

Departamento discutiu a Lei do Estado, chamou a atenção, os alunos demonstraram 

interesse, então, eles resolveram.” Ou, se o meu projeto, que foi encaminhado, 

demandou algum tipo de discussão dentro do Departamento, chamou a atenção de 

uma professora de Espanhol que era do Departamento e que estava afastada e, aí, 

resolveram desencadear isso. Inclusive o projeto que apresentaram era muito 

parecido com o que eu tinha proposto também. Então, é possível que eu tenha 

desencadeado, sem querer, um movimento. 

(BEVILAQUA, 2013, p. 67, Relato da professora Cristina Vergnano Junger) 

 

Como é possível constatar, a partir do depoimento da entrevistada, ainda no ano de 

1985, começaram a desenvolver-se práticas pedagógicas de espanhol em um contexto 

diferenciado: o Clube de Línguas. Naquele momento, seria preciso empreender uma série de 

esforços de modo a garantir ao espanhol um novo estatuto no plano institucional. Após um 

período de total apagamento da disciplina, conteúdos e métodos deveriam ser selecionados. 

Diante dessa nova configuração curricular, importa-nos verificar como determinados saberes 

e práticas foram se consolidando no âmbito desse ensino. A professora prossegue:  

Aí, eu conversei lá com o pessoal, fiz uma proposta de projeto de Oficinas de 

atividade livre de Espanhol e isso ficou, caiu no esquecimento. Então, isso foi no 

início de 1985. Quando chegou mais para o meio do ano, uma coisa assim, eu fui 

chamada e aí me disseram o seguinte: que tinha uma professora de espanhol ainda 

na escola, que estava trabalhando no SOE e que ela tinha apresentado um projeto 

de Oficina de Espanhol e que eu iria coordenar esse projeto e se eu tinha interesse 

em trabalhar com isso. Então, claro que eu tinha interesse em trabalhar com 

Espanhol no Pedro II, e aí, em 1985/2, no segundo semestre de 1985, eu saí do 

Primário, fui cedida ao Departamento de Neolatinas e comecei a trabalhar com 

Espanhol, com o que eles chamam de Clube de Espanhol, até hoje eles chamam de 

Clube de Espanhol, no Pedro II, que eu saiba. E aí, eu dava aula para alunos tanto 

de 5ª a 8ª série quanto dos três anos do Ensino Médio que escolhiam fazer espanhol. 

E aí a gente trabalhava com conversação, teatro, concurso de poesia, dramatizações, 

pesquisas. Fazíamos um trabalho bem livre, dinâmico, os alunos gostavam...  

(BEVILAQUA, 2013, p. 75, Relato da professora Cristina Vergnano Junger) 

 

As aulas do Clube de Espanhol, como relata a entrevistada, não eram de caráter 

obrigatório. No que diz respeito à metodologia utilizada, nota-se que as atividades propostas 

não seguiam as orientações de um material didático específico, uma vez que caracterizavam 

um trabalho “livre” e “dinâmico”. Logo, observamos a não correspondência entre essas 

atividades e os conteúdos gramaticais propostos no plano de curso para o ensino de espanhol 

no PGE de 1985. Notamos, nessa perspectiva, que ao apresentar uma proposta diferenciada 

ao programa privilegiado para a disciplina no currículo prescrito no ensino regular, as 
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atividades do Clube de Espanhol12, de certa forma, inseriam-se numa tradição de ensino de 

línguas de caráter “extracurricular” já estabelecida no Colégio Pedro II. Dessa maneira, é 

possível notar aproximações entre as práticas elencadas pela professora em seu relato e a 

descrição das atividades dos Clubes de Línguas apresentada no PGE, no Prefácio ao Ensino 

de Línguas Estrangeiras Modernas: 

 

Não podemos deixar de registrar os Clubes de Línguas (Alemão, Espanhol e 

Francês) que têm contribuído para despertar o interesse dos alunos pelos idiomas 

mencionados.  

Em tais Clubes, desenvolvem-se, entre outras atividades didáticas, a conversação, 

de dramatizações, o estudo de canções, além da leitura e do comentário de 

pequenos textos selecionados. (PGE, 1985, p. 67-68, grifo dos autores).  

 

Na sequência do relato, a docente faz certa menção ao uso do método comunicativo 

no Clube de Espanhol, perspectiva que privilegia o uso da língua em situações efetivas de 

interação (LEFFA, 1988). Com isso, verifica-se, novamente, o afastamento do conteúdo 

dessas aulas do enfoque estrutural preconizado no PGE para o ensino da língua no currículo 

regular. Assim, as atividades da disciplina se inscreviam, de modo mais amplo, no âmbito de 

práticas de ensino de línguas estrangeiras que priorizam o desenvolvimento de habilidades 

voltadas para a comunicação. Segundo a professora:  

A forma de trabalhar era uma forma mais ou menos comunicativa. Então, se 

ensinava com aqueles diálogos, entendeu? Com as funções comunicativas de 

cumprimentar, despedir, pedir informação e tudo, e se trabalhava muito questões 

culturais; então, com letras de música, com pratos típicos, com festas típicas, com 

costumes, se usava muito texto para isso, e se fazia um trabalho livre, sem avaliação, 

sem prova. Aí, era um momento que os alunos estavam lá, a gente fazia festinha, 

fazia festinha da “Hispanidade (BEVILAQUA, 2013). 

(BEVILAQUA, 2013, p. 76, Relato da professora Cristina Vergnano Junger) 

 

Com o decorrer do tempo, houve um esvaziamento das aulas do Clube de Espanhol. 

Assim, os esforços empreendidos para despertar o interesse dos alunos para a disciplina (PGE, 

1985, p. 67) não bastaram para assegurar a manutenção das atividades. Segundo a docente 

entrevistada, aspectos da própria dinâmica institucional contribuíram para o não 

prosseguimento das aulas, que eram ofertadas em horário oposto ao turno regular13. Desse 

                                                 
12 Ao relatar a atuação nesse período, a docente menciona que foi cedida ao “Departamento de Neolatinas”, que, 

à época, como já explicitamos, denominava-se Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas.  
13 Nas palavras da entrevistada: “eu pegava umas 9h, 10h da manhã e ia até umas 13h, 14h da tarde, que era 

justamente para pegar próximo ao horário de entrada e próximo ao horário de saída, porque não funcionava 

se eu pegasse nas pontas porque ninguém ia ficar” (BEVILAQUA, 2013, p. 109).  
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modo, ainda que houvesse grande interesse pelas aulas do Clube, os alunos abandonavam o 

curso quando se iniciavam as provas institucionais.  

O fim das aulas do Clube de Espanhol ocorreu em 1988, fato que, provavelmente, 

deveu-se à aposentadoria da outra docente da disciplina, como pontua a professora em seu 

relato (BEVILAQUA, 2013, p. 77). Com isso, a entrevistada voltou a lecionar no Primário. 

Assim, encerrou-se o percurso, iniciado em meados de 1985, do oferecimento de aulas de 

espanhol no contexto “extracurricular” do Colégio Pedro II, cujas atividades se realizavam 

na Unidade São Cristóvão.  

 

Considerações finais: sobre novos diálogos e novos caminhos 

 

A partir de um breve recorte de nossa pesquisa de mestrado (BEVILAQUA, 2013), 

as considerações aqui reunidas caracterizam a leitura de aspectos da construção social do 

ensino de espanhol no Colégio Pedro II sob um olhar diferenciado. Tendo em vista que a 

interpretação de eventos passados é orientada pelas conjunturas presentes, buscamos 

enfatizar, ao percorrer a trajetória da disciplina entre 1985 e 1988, sobretudo, o 

questionamento das práticas escolares vigentes e a reivindicação de um lugar de legitimidade 

para o ensino da língua em face a um cenário de total apagamento da disciplina. Pretendemos, 

dessa forma, incentivar o surgimento de novos “diálogos sobre currículo e protagonismo 

docente em tempos de resistência”.14  

Para tanto, compreendemos como crucial a percepção de aspectos relativos ao 

panorama educacional maior em que se situava o ensino de espanhol a fim de estabelecer 

uma interface entre fatores internos e externos à dinâmica institucional. Assim, foi possível 

trazer à tona tensões e ambiguidades tanto no campo das prescrições como no das práticas 

pedagógicas da disciplina no contexto em questão (BEVILAQUA, 2013, p. 77). Nessa 

perspectiva, verificamos, na análise do Plano Geral de Ensino de 1985, a orientação para a 

realização de atividades de ensino da língua no Segundo Grau, embora a disciplina estivesse 

excluída do currículo regular de ensino da instituição. Do ponto de vista dos conteúdos e 

                                                 
14 Título da comunicação apresentada pela autora na III Jornada de Estudios Hispánicos do Colégio Pedro II, 

realizada em outubro de 2017, no Campus São Cristóvão.  
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métodos, notam-se, no documento, referências a uma perspectiva de ensino gramatical, 

baseada em uma visão estrutural da língua.  

No que diz respeito às práticas docentes no período aqui contemplado, observamos 

como questões da conjuntura educacional mais ampla, de certa forma, colaboraram para o 

retorno do ensino de espanhol no Colégio Pedro II. Instituiu-se, assim, uma dinâmica de aulas 

a partir de práticas de caráter “livre” e “dinâmico”, no dizer da professora entrevistada, com 

vistas ao uso da língua em situações cotidianas, em um cenário diferenciado: o Clube de 

Espanhol. Decorridos três anos de atividades, aspectos da própria organização institucional 

colaboraram para o encerramento dessas atividades. Concluiu-se, assim, mais um capítulo da 

história da disciplina.  

Acreditamos que a análise das fontes privilegiadas nos conduziu a importantes 

reflexões sobre a caracterização do ensino de espanhol no cenário para o qual nos 

direcionamos. Ao revisitar a memória desse ensino, buscamos pôr em relevo aspectos de uma 

trajetória disciplinar constituída por grandes desafios, mas, sobretudo, por estratégias de 

resistência. Com base no exposto, sublinhamos a necessidade do surgimento de ações 

capazes de alterar os limites impostos para a disciplina, a fim de que possamos, por meio da 

criação de novas rotas, afirmar a importância da pluralidade linguística no âmbito de uma 

formação crítica e transformadora.  
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Capítulo 7 

Um olhar sobre o ensino de espanhol no Colégio Pedro II (1991-1995): 

reflexões sobre conhecimento, currículo e sociedade  

Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua  
 

 

Apresentação  

 
 

Exclusões, permanências, estratégias de resistência. Esses foram alguns aspectos 

destacados no capítulo anterior, no qual tratamos da configuração do ensino de espanhol no 

Colégio Pedro II entre os anos 1985 e 1988. Nossas considerações contemplaram o modo 

como, por meio da convergência de diversos fatores, as aulas da disciplina foram retomadas 

em contexto “extraclasse”, no chamado Clube de Espanhol1. A partir da análise de fontes 

diversificadas, discorremos sobre a caracterização das atividades pedagógicas nesse período, 

pautadas na seleção de determinados conteúdos e métodos em detrimento de outros. 

Focalizamos, ainda, os motivos que, de certo modo, incidiram sobre a finalização do percurso 

em tela. Em suma, na análise desse breve panorama do ensino de espanhol, buscamos 

dimensionar a complexidade da constituição histórica da disciplina no cenário institucional, 

tendo em vista sua trajetória mais ampla no horizonte educacional do país.  

Em interlocução com nossa pesquisa de mestrado (BEVILAQUA, 2013), verificamos 

que, não obstante o encerramento das aulas do Clube de Espanhol em 1988, a realização de 

atividades nesse contexto causou um impacto significativo sobre os caminhos que a 

disciplina veio a percorrer no período subsequente. Nessa perspectiva, notamos que a 

experiência do ensino no âmbito “extraclasse”, aliada a acontecimentos dos planos interno e 

externo à instituição, orientou de forma decisiva a definição de novas rotas para as atividades 

pedagógicas da área. Dessa maneira, observamos que, na primeira metade da década de 1990, 

eventos de ordem diversa colaboraram para a consolidação do ensino de espanhol no Colégio 

Pedro II. É para a análise desse processo histórico que nos voltamos no atual capítulo, a fim 

de contribuir para a ampliação do pensamento crítico acerca da construção social do currículo 

                                                 
1 Nos Clubes de Línguas, desenvolviam-se atividades pedagógicas de caráter opcional oferecidas aos alunos 

em turno oposto ao das aulas regulares da instituição.  
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da disciplina na instituição2. Para tanto, assumimos como referencial teórico os estudos de 

Ivor Goodson (1995,1997), conforme explicitamos, brevemente, a seguir.   

Com trabalhos de amplitude no campo curricular nas décadas de 1980 e 1990, Ivor 

Goodson apresenta contribuições relevantes no que diz respeito à análise do sistema escolar, 

conferindo especial destaque à constituição sociohistórica das diferentes disciplinas. 

Segundo o autor, o desenvolvimento dos sistemas estatais de ensino propicia a emergência 

da disciplina como o ponto de referência para os alunos e, por conseguinte, como a base para 

a organização do trabalho acadêmico (GOODSON, 1995, p. 21). Ao refletir acerca do 

estabelecimento das disciplinas, em diálogo com uma tradição de estudos integrante da Nova 

Sociologia da Educação, na Inglaterra, Goodson coloca em suspenso a visão naturalizada do 

conhecimento escolar de acordo com a qual o currículo é concebido como um dado neutro. 

Nesse sentido, constrói uma problematização que envolve a revisão do próprio conceito de 

currículo. Nas palavras do autor:  

O currículo é um artefato social, concebido para realizar determinados objetivos 

humanos específicos. Mas, até a data, na maior parte das análises educativas, o 

currículo escrito – manifestação extrema de construções sociais – tem sido tratado 

como um dado. Por outro lado, não pode deixar de levantar alguns problemas o 

fato de ter sido tratado como um dado neutro, que se encontra integrado numa 

situação, essa sim, significativa e complexa (GOODSON, 1995, p. 17). 

 

Por meio de um repensar sobre o currículo que põe em relevo seu caráter complexo e 

multifacetado, o autor avança nas discussões propostas acerca desse objeto de análise no 

campo da sociologia do conhecimento. Reconhecendo a necessidade de levar em conta 

circunstâncias históricas e empíricas no trabalho investigativo da área, elabora uma 

perspectiva de análise que considera a dinâmica entre aspectos internos e externos que 

interferem no campo educacional. Sob esse prisma, ressalta a complexidade do currículo 

como objeto de estudo histórico, uma vez que se define, redefine e negocia em diferentes 

níveis e arenas (GOODSON, 1995, p. 17). Logo,  

Isto implica não ver o currículo como resultado de um processo social necessário 

de transmissão de valores, conhecimentos e habilidades, em torno das quais haja 

um acordo geral, mas como um processo constituído de conflitos e lutas entre 

diferentes tradições e concepções sociais. Esse processo é tão importante quanto o 

resultado (SILVA, 2008, p. 8). 

                                                 
2 Seguindo a direção proposta no capítulo anterior, as reflexões aqui apresentadas caracterizam um “olhar” 

sobre determinado percurso da disciplina com base na dissertação intitulada A trajetória do ensino de 

espanhol no Colégio Pedro II (1985- 1996) (BEVILAQUA, 2013). 
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A partir dessas reflexões, buscamos trazer à visibilidade especificidades 

sociohistóricas que incidiram sobre a configuração curricular do espanhol no Colégio 

Pedro II. Nossa percepção acerca do modo como determinadas visões da disciplina e de 

seu ensino se estabeleceram no plano institucional orienta-se, assim, por uma concepção 

de currículo como um terreno complexo de negociação de sentidos, atravessado, em 

diferentes níveis, por relações de poder (BEVILAQUA, 2013, p. 18). Com base nesse 

enfoque, compreendemos como fundamental, na análise do percurso para o qual nos 

direcionamos, ter em vista a interação entre diferentes fatores: educacionais, 

institucionais, disciplinares e mesmo pessoais. Pautamo-nos, pois, no reconhecimento de 

que as disciplinas se constituem por meio de uma dinâmica que envolve a participação 

de sujeitos e de grupos pertencentes a esferas sociais diversas.  

No que tange à investigação do processo de construção curricular, ganha destaque na 

argumentação de Goodson a atuação do grupo profissional, que assume o papel de promover 

a disciplina, de modo a assegurar a obtenção de recursos e apoio ideológico. Dessa maneira, 

a definição da disciplina, bem como a retórica a ela atribuída, operam, no dizer do autor, 

como um “manifesto” ou “slogan” político estruturado de acordo com as demandas do 

“mercado social”. Para Goodson, as melhores retóricas são as que conseguem obter êxito ao 

articular interesses variados: materiais, idealistas e morais. Nas palavras do autor, “A 

mitificação das categorias disciplinares escolares garante uma estabilidade na opinião pública 

e uma aceitação da disciplina ‘como moeda’” (GOODSON, 1997, p. 52). 

Com base no exposto, nossas reflexões acerca da trajetória do ensino de espanhol no 

Colégio Pedro II baseiam-se na análise de fontes escritas e orais, de acordo com o propósito de 

“combinar dimensões curriculares que atuam tanto nas esferas prescritivas quanto nas 

possibilidades de intervenção docente no espaço da instituição e da sala de aula” (FERREIRA, 

2005, p. 70). Conforme explicitamos no título, nossos marcos cronológicos correspondem, mais 

precisamente, aos anos de 1991 e 1995. Nesta análise, dialogamos com o Plano Geral de Ensino 

(PGE) de 1990/1991/1992, documento orientador das atividades pedagógicas do Colégio à época, 

e com os relatos das professoras Claudia Estevam Costa e Cristina Vergnano Junger. 3  Ao 

                                                 
3 Ademais, remetemo-nos, ainda que brevemente, aos PGEs de 1984 e 1985 e à proposta de reelaboração do 

currículo da disciplina apresentada pela professora Cristina Vergnano Junger à equipe de espanhol e ao 

Departamento de Letras Neolatinas Estrangeiras no ano de 1995. 
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perscrutar essas fontes, interessa-nos investigar a caracterização da disciplina no contexto que 

antecede sua inserção no currículo oficial da instituição, no ano de 1996.4 

 

7.1 O ensino de espanhol entre ausências e permanências  

 

O período para o qual nos voltamos neste capítulo foi marcado por expressivas 

transformações no que diz respeito à configuração do ensino de espanhol no Brasil. Nota-se, 

no âmbito social, a propagação de discursos que promoveram a língua a um patamar 

diferenciado, garantindo-lhe novas possibilidades no campo das disputas disciplinares 

(BEVILAQUA, 2013, p. 80). Referimo-nos, mais especificamente, às mudanças 

relacionadas à assinatura do tratado do Mercusul, no ano de 1991. Com efeito, o advento do 

bloco econômico incidiu significativamente sobre o ensino de espanhol no país, passando a 

figurar, a partir de então, como um forte argumento na elaboração de retóricas legitimadoras 

(GOODSON, 1995;1997) da disciplina em diferentes espaços educacionais. Com relação a 

esse acontecimento, o texto da seção “Conhecimentos de Espanhol” das Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 128) salienta: 

A “língua fácil”, a língua que não se precisa estudar” (falas que circulam no senso 

comum), ganha um novo lugar e um novo estatuto a partir da assinatura do Tratado 

do Mercosul, passa a ocupar novos e mais amplos espaços, torna-se objeto de 

atenções, preocupações e projeções quanto ao seu alcance, seu êxito e às suas 

consequências, por parte de vários segmentos da sociedade, seja no âmbito dos 

negócios, no âmbito educativo, acadêmico, político, e no discurso da imprensa, que 

ora se mostra favorável, ora contrária, ora reticente, mas raramente indiferente a 

essa situação.  

 

O fragmento acima nos situa com relação ao crescente aumento da visibilidade do 

espanhol em diferentes espaços, inclusive nas instituições escolares, após a criação do 

Mercosul. De certo modo, também nos permite o acesso a uma certa dimensão dos desafios 

impostos ao seu ensino, dentre os quais se destaca a necessidade de superação de crenças e 

estereótipos relativos a essa língua. Assim, a recuperação de falas do senso comum no trecho 

sinaliza a premissa equivocada apontada por Fanjul (2002, p. 11-12), ao dizer que “o que 

mais tem interferido na aprendizagem de ambas as línguas é a compreensão de que ‘espanhol 

                                                 
4 No próximo capítulo, encontram-se mais informações sobre a inclusão do espanhol no currículo obrigatório do 

Colégio.  
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e português são muito parecidos’ e que, por isso, não há por que estudá-las sistematicamente”. 

A menção feita no documento a “um novo lugar e um novo estatuto” alcançados pelo 

espanhol, em contrapartida, aponta para o surgimento de novas perspectivas para a disciplina.  

Não obstante a valorização da língua espanhola nos planos nacional e internacional, 

verificamos um quadro de exclusão de seu ensino no Colégio Pedro II. Conforme relatado 

pela professora Cristina Vergnano Junger, as práticas pedagógicas da disciplina, que haviam 

sido retomadas no período compreendido entre 1985 e 19885, no chamado Clube de Espanhol, 

permaneciam ausentes do cenário institucional no ano de 1991. Em contrapartida, no campo 

da prescrição curricular, observam-se orientações para a realização de aulas da disciplina em 

diferentes níveis de ensino à época.  

Desse modo, no texto do Plano Geral de Ensino de 1990/91/92, nota-se a presença do 

espanhol dentre as demais disciplinas privilegiadas no currículo do Segundo Grau (hoje 

Ensino Médio) e na configuração dos Clubes de Línguas. Cabe dizer que, nesse panorama, o 

espanhol compunha, juntamente com o francês, o Departamento de Línguas Neolatinas 

Estrangeiras.6 Com base nessas considerações, trazemos, a seguir, comentários acerca do 

volume do PGE em análise referente a esse departamento de ensino.  

A primeira seção do Plano Geral de Ensino de 1990/91/92, intitulada I. Prefácio ao 

ensino de Línguas Neolatinas Estrangeiras estudadas no Colégio Pedro II, apresenta trechos 

semelhantes aos PGEs de 1984 e 1985, conforme sinaliza o próprio documento, assinado 

pela chefe do departamento à época, a professora Sary Hauser Steinberg:  

Tendo em vista o desenvolvimento das atividades efetuadas na aprendizagem das 

línguas neolatinas estrangeiras, cujas diretrizes de caráter didático-pedagógico 

expusemos no prefácio publicado em 1984 e em 1985, no Plano Geral de Ensino 

(PGE) do Colégio Pedro II, explicitaremos, a seguir, com ligeiras modificações, 

parte do referido prefácio de interesse atual para o ensino dessas línguas no 1º e/ou 

no 2º Grau(s), bem como nos Clubes de Línguas, objetivando também a aplicação 

dos conteúdos programáticos relativos à aprendizagem das línguas estrangeiras 

modernas em questão (PGE 1990/91/92, s.p.). 

 

Dessa forma, no que se refere à orientação das atividades do Clube de Espanhol no 

documento em análise, notamos poucas modificações com relação aos demais PGEs acima 

                                                 
5 Como destacamos na Introdução, no capítulo anterior, discorremos acerca do retorno do ensino de espanhol 

ao Colégio Pedro II nesse intervalo de tempo.  
6 O Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas do Colégio Pedro II subdividiu-se em Departamento de 

Línguas Neolatinas Estrangeiras e Departamento de Línguas Anglo-Germânicas no ano de 1986.  
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mencionados. Verificamos, ainda na primeira seção do texto em tela, a permanência de 

referências à realização de um trabalho mais “livre” e “dinâmico” no espaço “extraclasse”, 

em consonância com prescrições já consolidadas nos PGEs da instituição (BEVILAQUA, 

2013, p. 88). De acordo com o documento, 

Nos Clubes de Línguas (Espanhol e Francês), desenvolvem-se, entre outras 

atividades didáticas, a conversação, a projeção de diapositivos, de diafilmes e de 

filmes sonoros, a dramatização, o estudo de canções, além da leitura e do 

comentário de pequenos textos selecionados (PGE 1990/91/92, s.p.).  

 

Ainda na leitura do Prefácio ao ensino de Línguas Neolatinas Estrangeiras estudadas 

no Colégio Pedro II do Plano Geral de Ensino de 1990/91/92, alguns elementos merecem 

nossa atenção, dentre os quais se destaca o considerável espaço reservado a comentários 

sobre atividades pedagógicas de espanhol e francês no âmbito dos Clubes de Línguas. Com 

efeito, diferentemente dos PGEs anteriormente citados, o documento explicita maiores 

detalhes acerca do desenvolvimento de práticas escolares das disciplinas no contexto 

“extraclasse”. Dessa maneira, o fragmento a seguir menciona características do público para 

o qual tais atividades se orientam: “Consignamos que tais Clubes contam com a participação 

de muitos alunos das diferentes séries do 1º e 2º Graus, despertando, cada vez mais, o 

interesse dos estudantes pelos idiomas de Cervantes e de Molière” (PGE 1990/91/92, s.p, 

grifo nosso).  

Quanto à perspectiva pedagógica que perpassa essa parte do documento, o trecho em 

destaque acima explicita a manutenção de uma visão de ensino de língua como forma de 

acesso a obras de autores consagrados da literatura universal. É importante ressaltar que tal 

concepção coaduna-se com a percepção da língua como veículo de cultura, consolidada no 

panorama educacional voltado para a formação humanística do aluno, que perdurou até 

meados do século XX (PICANÇO, 2003). Dessa forma, podemos perceber, na leitura do 

trecho, a “sedimentação” de determinados sentidos atribuídos ao espanhol – bem como ao 

francês – e ao seu ensino, não obstante as significativas mudanças que caracterizavam o 

cenário educacional mais amplo. Notamos, assim, que as orientações contidas no PGE de 

1990/91/92, em certo sentido, atuaram de modo a manter a estabilidade curricular 

(GOODSON, 1995, 1997) no domínio das prescrições voltadas para as atividades 

pedagógicas da disciplina.  
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Ainda no que diz respeito à realização de atividades de ensino-aprendizagem de 

espanhol e francês, o PGE em foco apresenta um relato sobre eventos diversos realizados na 

instituição, como a 1ª Semana de Arte-Educação, promovida pela Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a participação do Departamento de Línguas 

Neolatinas Estrangeiras em colaboração com os Departamentos de Educação Musical e de 

Desenho e Educação Artística do Colégio (PGE, 1990/1991/1992, s.p.). O documento cita, 

ainda, diversas atividades, como a representação de peças nas línguas espanhola e francesa 

pelos alunos da instituição e a apresentação de canções oriundas da Espanha e da França em 

festividades dos Clubes de Línguas.  

Nessa perspectiva, os comentários reunidos no PGE são de especial relevância, uma 

vez que trazem à visibilidade particularidades do trabalho pedagógico desenvolvido no 

contexto de ensino das disciplinas mencionadas. No que tange, especificamente, ao espanhol, 

o documento enfatiza atividades realizadas entre 1985 e 1988, quando o ensino da língua foi 

ofertado de forma extracurricular da instituição. Assim, confere-se à disciplina uma maior 

evidência com relação ao PGE de 19857, uma vez que se apontam elementos relativos à 

prática efetiva de seu ensino no âmbito escolar. A esse respeito, salientamos a menção à 

interdisciplinaridade como característica de atividades pedagógicas da área, como se nota no 

fragmento a seguir:  

Destacamos que, em atividades realizadas na aprendizagem do Espanhol e do 

Francês (1º Grau – 1º e 2º Segmentos – e 2º Grau), tem havido a 

interdisciplinaridade com Português, Música, Artes, Educação Física, o que 

contribui, sobremaneira, para a criatividade no ensino, estimulando o espírito 

crítico e autocrítico dos alunos, dentro dos limites de sua vivência (PGE 

1990/91/92, s.p.). 

 

Na segunda parte do documento, intitulada Instruções Metodológicas para o ensino 

de Línguas Estrangeiras Modernas, verificamos a apresentação do mesmo Objetivo geral da 

disciplina referente ao ensino de espanhol em nível de Segundo Grau preconizado no PGE 

de 1985. Assim, prioriza-se o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas 

(compreender, falar, ler e escrever) a fim de proporcionar ao aluno, por meio de seu 

conhecimento teórico e de sua experiência prática, a utilização da língua “como instrumento 

de trabalho, como meio de enriquecimento cultural e como fator de desenvolvimento e 

                                                 
7 No capítulo anterior, apresentamos comentários acerca da configuração do ensino de espanhol nesse documento.  
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integração social” (PGE, 1990/91/92, s.p.). É perceptível, pois, a permanência de uma 

retórica, de certo modo, coerente com o panorama educacional mais amplo caracterizado pela 

publicação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quadro esse no qual as 

línguas estrangeiras são concebidas como integrantes de uma formação voltada para o mundo 

do trabalho (PICANÇO, 2003). Nota-se, portanto, nas prescrições das atividades no bojo do 

PGE, a confluência de diferentes discursos e sentidos circulantes em sociedade.  

Para o alcance do objetivo geral enunciado, a Estratégia didático-pedagógica 

apresentada no documento, em texto similar ao do PGE de 1985, ressalta o estudo do 

vocabulário e de estruturas gramaticais por meio da prática de exercícios orais e escritos e, 

sempre que possível, da audição de discos e fitas em espanhol (PGE, 1990/91/92, s.p.). Essas 

orientações embasam a elaboração da terceira parte do documento, que consiste na 

apresentação do Plano de curso correspondente ao ensino da disciplina nas três séries do 

Segundo Grau, que expõe praticamente a mesma estrutura do texto que integra o PGE de 

1985. Notamos uma pequena alteração apenas: o acréscimo de um tópico gramatical no 

conteúdo programático da disciplina voltado para a 1ª série. Com relação ao documento 

anterior, a indicação de livros didáticos permanece inalterada. Em suma, verifica-se a 

perpetuação, no domínio das orientações do PGE para as atividades regulares de ensino de 

espanhol, de uma concepção de língua baseada no ensino de estruturas, orientada por um 

enfoque essencialmente gramatical.  

 

7.2 Novas perspectivas para o ensino de espanhol no Colégio Pedro II 

 

O quadro de apagamento do ensino de espanhol no colégio que corresponde ao início 

do período contemplado neste capítulo não permaneceu por muito tempo. As atividades da 

disciplina, interrompidas em 1988, retornaram à instituição no ano de 1992, segundo o relato 

da docente Cristina Vergnano Junger. Neste mesmo ano, a aprovação da entrevistada e da 

professora Rita de Cássia Miranda Diogo em uma seleção para docente substituto 8 

                                                 
8  Como explicitamos no capítulo anterior, após o encerramento das atividades do Clube de Espanhol, a 

professora Cristina Vergnano Junger retornou ao Primário (hoje, Anos Iniciais do Ensino Fundamental), em 

1988. Após sua aprovação no concurso para professor substituto de espanhol, em 1992, teve seu pedido de 

mudança de matrícula para o Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas aprovado e, nesse mesmo ano, 

saiu do Engenho Novo e passou a atuar apenas na Unidade Centro (BEVILAQUA, 2013). 
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caracterizou um evento decisivo para a retomada das aulas no Clube de Espanhol. Dessa 

forma, novas práticas de ensino da disciplina passaram a ter lugar em diferentes Unidades da 

instituição. Assim,  

O Espanhol volta ao Colégio em 1992 com o concurso para substituto. E aí, o que 

acontece é o seguinte: Ele volta a São Cristóvão como Clube; ao Engenho Novo, 

com a Rita, como Clube; e, quando eu consigo mudar a minha matrícula para o 

Centro, ele vai para o Centro também como Clube. Então, em 1992, o Espanhol 

não está na grade curricular, ele é atividade “extraclasse”. No primeiro semestre, 

ele funciona em três Unidades: no Engenho Novo, com a Rita, e no Centro e em 

São Cristóvão comigo. No segundo semestre, eu saio do contrato, suspende-se o 

Espanhol em São Cristóvão e o Espanhol fica no Centro e no Engenho Novo. Em 

1993, eu acho que é quando acontece o outro concurso e é quando o Espanhol entra 

na grade curricular, se não me engano, se eu não estou enganada...  

(BEVILAQUA, 2013, p. 83, Relato da professora Cristina Vergnano Junger) 

 

No fragmento acima, a professora entrevistada menciona a realização de um 

concurso que, de fato, ocorreu no ano de 1994. Com base nas fontes orais aqui 

privilegiadas, podemos dizer que esse evento favoreceu o surgimento de uma comunidade 

disciplinar (GOODSON, 1995) no âmbito do ensino de espanhol no Colégio Pedro II , 

como discutiremos adiante. De acordo com Costa e Lopes (2016, p. 1009), “Goodson 

propõe a noção de comunidade disciplinar como comunidade profissional que dinamiza a 

política curricular e vale-se do nome da disciplina na luta por seus interesses”. Uma das 

professoras aprovadas no referido concurso, Claudia Estevam Costa, tece comentários a 

respeito da conjuntura que, sem dúvidas, revela novas perspectivas para a disciplina na 

instituição:  

No ano de 1995, porque eu fui chamada assim que passei para esse concurso, eram 

duas vagas para esse concurso de 1994, e eles só aprovaram um número bem 

restrito. Então, eles aprovaram três professores para esse concurso. Eu fui chamada 

logo, eu e Isabela. Então, nós começamos a trabalhar no curso de espanhol porque 

o espanhol ainda não fazia parte da grade curricular.  

(BEVILAQUA, 2013, p. 84, Relato da professora Claudia Estevam Costa) 

 

Ainda que o contexto posterior à realização do concurso9 supracitado fosse “favorável” 

ao espanhol, muitos esforços ainda precisariam ser empreendidos para a emergência e 

consolidação da disciplina de modo efetivo do currículo. A configuração do trabalho no 

Clube de Espanhol, a que se refere a professora Claudia Estevam Costa no fragmento acima, 

representou um papel fundamental nesse sentido (BEVILAQUA, 2013, p. 84). De qualquer 

                                                 
9 Mais informações acerca da realização desse concurso são detalhadas no próximo capítulo.  
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modo, a realização de um concurso para professor da área sinalizava que o ensino da 

disciplina alcançava um patamar diferenciado, tendo em vista sua trajetória mais ampla na 

instituição. De acordo com a orientação teórica aqui assumida, atribuímos essa mudança no 

campo curricular à conjugação de fatores internos e externos ao horizonte educacional do 

Colégio Pedro II.  

Embora não tenhamos como base indícios escritos que o comprovem, consideramos 

a hipótese de que as novas possibilidades que se apresentaram para o ensino de espanhol 

nesse cenário estavam, de certo modo, atreladas ao surgimento do Mercosul. Conforme 

comentamos, a assinatura do Tratado que consolidou a criação do bloco econômico 

inaugurou um período de novas possibilidades no que tange ao “lugar” atribuído à disciplina 

no panorama brasileiro. Com relação ao plano institucional, podemos inferir que a 

valorização do espanhol, expressa pela iniciativa de realização do concurso, deveu-se ao 

anseio de preservação da tradição humanística do Colégio Pedro II, que lhe confere uma 

identidade singular ao longo de toda sua história (BEVILAQUA, 2013, p. 84). A esse respeito, 

a professora Claudia Estevam Costa relata:  

Eu acho que nesse momento em que o Colégio faz esse concurso para professores 

ele tenta resgatar um pouco da sua história, de ensino humanista, da educação 

humanista. Porque nesse concurso, depois de muitos anos em que não havia outras 

línguas estrangeiras no Colégio, o francês e o inglês como línguas hegemônicas 

porque elas aparecem na formação do aluno, na formação básica do aluno, a partir, 

naquela época era do 5º ao 9º, hoje é a partir do 6º ano, mas acontece nesse 

momento o concurso para alemão, então, são chamados dois professores de alemão 

para o Colégio, dois professores de Espanhol e também algumas vagas para 

Francês e para Inglês.  

(BEVILAQUA, 2013, p. 85, Relato da professora Claudia Estevam Costa) 

 

Como a entrevistada comenta, o Colégio Pedro II, no decorrer de sua trajetória, 

tem privilegiado o plurilinguismo na formação dos alunos10. A nosso ver, a permanência 

do ensino de francês no currículo da instituição até a atualidade, do 6º ano do Ensino 

Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, pode estar relacionada à manutenção da 

concepção humanista de ensino da instituição11. Interpretamos a permanência do espanhol 

no currículo escrito (PGEs), mesmo em épocas em que seu ensino não era ofertado no 

                                                 
10 No fragmento do relato, ao mencionar “9º ano”, a docente se refere ao “8º ano” do Ensino Fundamental.  
11 O espanhol foi incorporado ao currículo do Ensino Fundamental no ano de 2017, conforme a regulamentação 

expressa na Portaria nº 222/2017. O documento prevê a introdução progressiva da disciplina no currículoe 

desse segmento, até 2020, em caráter optativo (os alunos devem cursar espanhol ou francês, além do inglês, 

que é oferecido em caráter obrigatório), a partir do 6º ano.  
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Colégio, como outro aspecto que, de certa forma, corrobora essa tradição. De um ponto 

de vista mais amplo, observamos que a efetivação das práticas pedagógicas da disciplina, 

em distintos momentos, deve-se a fatores que caracterizam o panorama educacional maior 

no qual se insere. A professora Claudia Estevam Costa (BEVILAQUA, 2013) discorre no 

prosseguimento de seu relato: 

Então, o Colégio nesse momento tenta resgatar um pouco da sua história, de 

aspectos fundamentais do Colégio, que tem uma história de um ensino que 

privilegia o ensino das línguas, esse Bacharelado com uma carga bastante grande 

do ensino de línguas e, então, eu acho que isso é importante em termos de história. 

Porque depois esses professores de Alemão saem e não há uma tentativa de resgate, 

enquanto que o Espanhol, porque existe uma Lei que nos mantém na grade 

curricular e o Colégio procura atender a essa demanda e respeitar essa legislação, 

então, outros concursos acontecem para espanhol, como foi o caso do concurso de 

2002, no qual eu estive na banca e depois o último concurso de 2006. Então, eu 

acho que, historicamente falando, esse concurso de 1994 tem um viés de resgate 

um pouco da história do ensino de línguas na instituição.  

(BEVILAQUA, 2013, p. 85, Relato da professora Claudia Estevam Costa) 

 

Com relação às práticas pedagógicas da disciplina no colégio, observam-se 

importantes mudanças no recorte temporal aqui considerado. Após a realização do concurso 

para a área de espanhol, em 1994, outras professoras passaram a integrar o corpo docente da 

disciplina. Segundo a entrevistada Claudia Estevam Costa aponta em determinado momento 

de seu relato, ela e Isabela Maria de Abreu foram convocadas rapidamente após o concurso. 

Como o espanhol ainda permanecia ausente do currículo do Colégio, as docentes aprovadas 

começaram a lecionar no Clube de Espanhol. Para a atuação no espaço “extraclasse”, esse 

grupo de profissionais decidiu elaborar um material didático próprio, a ser utilizado por toda 

a equipe. Sobre esse aspecto, a professora Claudia Estevam Costa comenta:  

Mas a gente queria, esse grupo que entra na discussão com os professores que já 

estavam... A gente não queria estar selecionando materiais à revelia. Nós 

solicitamos, e acabou sendo atendida a possibilidade de nós montarmos o material, 

todas nós usarmos esse material, até para fazer uma análise daquilo que tinha uma 

validade e que otimizava o trabalho, a aprendizagem.  

(BEVILAQUA, 2013, p. 89, Relato da professora Claudia Estevam Costa) 

 

 A presença de marcas de plural (“nós”/ “a gente”) na fala professora remete-nos a 

um aspecto fundamental nessa nova fase: a configuração de um grupo de trabalho no campo 

do ensino de espanhol no Colégio. Com base na orientação teórica assumida neste estudo, 

compreendemos que esse grupo profissional constituiu uma comunidade disciplinar, dado 
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que os sujeitos que a integravam atuavam a fim de promover a disciplina, de modo a garantir 

a obtenção de recursos e apoio ideológico (GOODSON, 1995, 1997). Dessa forma, o corpo 

docente da disciplina se organizou de acordo com o propósito de reconfigurar as práticas de 

ensino-aprendizagem de espanhol na instituição.  

Nesse enfoque, verificamos que a montagem de um material didático próprio 

caracterizou um esforço no sentido de romper com uma visão de currículo alicerçada na 

concepção de conteúdos como fixos e naturalizados. A iniciativa da equipe expressava, assim, 

o intuito de legitimar as atividades pedagógicas da disciplina a partir de então. Buscava-se 

delinear um novo perfil para as atividades do Clube de Espanhol, que anteriormente 

apresentavam uma certa “liberdade” com relação à seleção de conteúdos e métodos de 

ensino-aprendizagem, do ponto de vista das prescrições e das práticas (BEVILAQUA, 2013, 

p. 90). Nesse novo cenário, a elaboração de objetivos, metas e princípios promoveu a 

atualização da retórica da disciplina de acordo com as demandas apresentadas no momento. 

Nas palavras da entrevistada: 

O que a gente queria era isso: estar participando de um curso que tivesse 

muita respeitabilidade. E como é que você conquista, a nossa pergunta no 

início era: como você conquista essa legitimidade e respeitabilidade? Você 

tem que ter um material, você tem que ter metas, você tem que ter princípios, 

você tem que ter objetivos. O aluno tem que ter compromissos e não só o 

professor. Então, com isso na mão a gente já foi, a gente já pensou no curso 

com esse viés, com esse perfil, que eu acho até que é diferente do que tinha 

antes, por uma questão contextual também. 

(BEVILAQUA, 2013, p. 90, Relato da professora Claudia Estevam Costa) 

 

No prosseguimento de sua fala, a professora comenta que a nova estruturação 

proposta para o Clube de Espanhol previa um planejamento que abrangia a realização de 

avaliações orais e escritas. Do ponto de vista dos conteúdos e métodos de ensino, a docente 

pontua que as atividades desenvolvidas expressavam a busca pela adesão a uma perspectiva 

“funcional” no processo de ensino-aprendizagem, a partir da ênfase em temáticas 

relacionadas às vivências dos estudantes. Ademais, conforme salienta a professora, o 

questionamento à visão “europeizante” das práticas pedagógicas era um aspecto relevante a 

ser considerado nesse contexto. No entanto, a concepção de ensino de línguas baseada no 

enfoque em estruturas da língua não havia sido completamente descartada (BEVILAQUA, 

2013, p. 92). No dizer da entrevistada:  
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Você construía o enunciado de forma que o aluno resgatasse na estrutura a resposta 

para aquelas frases ou para aquele pequeno texto, ou que, por exemplo, ele não 

justificasse pelo uso da língua, por um aspecto funcionalista, poderia dizer assim... 

Não, ele justificava por um aspecto gramatical. Eu estou lembrando aqui, por 

exemplo, de uma questãozinha lá do uso do “lo”, do neutro “lo”. E ele justificava 

não pela semântica que nessa frase existia, como eu os colocaria para fazer hoje. 

Não, ele justificava através da regra que se usa para usar o “lo”. Quer dizer, é uma 

forma de olhar essa aprendizagem da gramática com um formato estruturalista, né. 

As questões de verbo, de completar com o verbo, “coloque no pretérito imperfeito”, 

“no pretérito indefinido” o texto abaixo. É o texto, mas tinham os espacinhos lá 

para o aluno completar com a estrutura. Tem essa questão estrutural sim. 

(BEVILAQUA, 2013, p. 92, Relato da professora Claudia Estevam Costa) 

 

Na análise do processo de construção curricular do espanhol no espaço “extraclasse”, 

verificamos que, após a contratação de novos professores, diferentes medidas foram tomadas 

a fim de reorganizar o ensino da disciplina de acordo com as demandas institucionais e do 

horizonte sociohistórico mais amplo. Compreendemos que esse aspecto está intimamente 

ligado à configuração de uma comunidade disciplinar (GOODSON, 1995) no âmbito das 

práticas pedagógicas da área. Nas palavras da professora Claudia Estevam Costa,  

Então, era realmente, isso que você está falando aí é verdade, era um material, 

eu acho que, meio que com a nossa “cara”, o grupo de espanhol, acredito que 

uma semente da forma como esse grupo depois ia avançar nas discussões, nas 

orientações de como trabalhar, de ver como o ensino de  espanhol... Quer dizer, 

tem um aspecto meio fundacional porque, nesse momento, se instauram aí 

alguns posicionamentos em termos de ensino que não é o que outro grupo 

acreditasse que fosse. 

(BEVILAQUA, 2013, p. 92, Relato da professora Claudia Estevam Costa) 

 

No que tange à seleção de determinados conteúdos e métodos para fins de organização 

da proposta do Clube, a professora Claudia Estevam Costa reflete: “Esse perfil de língua está 

associado diretamente à identidade desses professores” (BEVILAQUA, 2013, p. 138). O uso 

do plural na fala da entrevistada remete-nos ao fato de que a identidade da referida 

comunidade disciplinar (GOODSON, 1995) foi elaborada com base no contato e na interação 

entre sujeitos com diferentes anseios e experiências. Do ponto de vista da construção social 

do currículo, entendemos que o perfil desse grupo profissional se delineou a partir de acordos 

e negociações. Compartilhamos, portanto, da perspectiva de que as identidades das 

comunidades disciplinares se constituem nos embates e nas interações que se estabelecem 

entre os sujeitos em torno das questões do currículo, do conhecimento e das relações de poder 

(LOPES; MACEDO, 2010 apud LOPES; COSTA, 2011, p .80).  
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Com base nessas considerações, trazemos, a seguir, um trecho da entrevista da 

professora Cristina Vergnano Junger, que apresenta algumas medidas tomadas pela equipe 

docente da qual participava à época: 

Aconteceu o seguinte: Decidiu-se dar ao 1º e ao 2º anos um caráter mais 

comunicativo, e o 3º ano voltado para leitura, visando à preparação para o 

vestibular. O programa do 3º ano fui eu que fiz; isso naquela época, depois de 2000, 

eu não sei o que aconteceu. Mas você vê que o Plano Geral de Ensino de 1996, a 

proposta de grade curricular para o 3º ano do Ensino Médio fui eu que montei. As 

propostas do 1º e do 2º ano são mais comunicativas.  

(BEVILAQUA, 2013, p. 94, Relato da professora Cristina Vergnano Junger) 

 

O fragmento anterior explicita a estruturação curricular para as três séries do Segundo 

Grau organizada pela equipe, a qual se constituiu por diferentes visões e metodologias de 

ensino. Nesse momento do relato, a entrevistada se refere à proposta apresentada por ela 

mesma aos demais professores do grupo e ao Departamento de Letras Neolatinas 

Estrangeiras, em 21 de novembro de 1995, na qual foram enunciados novos objetivos e 

conteúdos programáticos para o ensino da disciplina para o 3º ano desse nível de ensino. O 

documento estabeleceu os seguintes objetivos gerais para a série: “- Sensibilizar o aluno para 

o sentido mais amplo do processo de leitura interativa; - Desenvolver técnicas de 

aproximação e exploração do texto, segundo as bases teóricas da leitura interativa.” 

Vislumbrava-se, à vista disso, uma ruptura com relação às orientações dos PGEs anteriores 

(BEVILAQUA, 2013, p. 94).  

Cabe ressaltar que, segundo a professora Cristina Vergnano Junger, a referida 

proposta de reconfiguração curricular teve como base o trabalho que ela própria desenvolvia 

na Universidade do Estado do Rio de Janeiro à época (BEVILAQUA, 2013, p. 94). Conforme 

relata a docente, no texto, previa-se a adaptação de conteúdos e métodos para o ambiente 

escolar, tendo em vista a preparação dos estudantes para o exame vestibular. Sendo assim, 

sua iniciativa contribuiu para a atualização da retórica da matéria escolar a partir da 

aproximação com a disciplina acadêmica (GOODSON, 1995). A proposta foi inserida no 

PGE de 1996 e passou a orientar práticas pedagógicas em um panorama diferenciado, 

caracterizado pela presença do espanhol entre as demais disciplinas do currículo obrigatória 

do Colégio Pedro II, tema abordado no próximo capítulo.  
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Considerações finais 

 

Por que o espanhol é ensinado em determinado momento? Que espaço ocupa no 

currículo escolar? Que saberes e práticas são privilegiados? Por meio da análise de fontes 

escritas e orais, buscamos reunir elementos que possibilitem o alcance de uma maior 

visibilidade acerca da construção histórica do ensino de espanhol no Colégio Pedro II. Mais 

do que apresentar respostas fechadas para os questionamentos apresentados, nosso propósito 

consistiu em trazer à tona conflitos e perspectivas relacionados ao retorno e à efetivação de 

práticas pedagógicas da área entre 1991 e 1995. Diante do exposto, concluímos que o 

processo de constituição do currículo de determinada disciplina não é algo consistente e 

lógico, mas um “amálgama de conhecimentos ‘científicos’, de crenças, de expectativas, de 

visões sociais” (SILVA, 2008, p. 8). 

O enfoque aqui priorizado levou-nos, assim, à percepção de como o ensino da 

língua foi elaborado no plano social dentro dos limites e das possibilidades dos âmbitos 

educacional, institucional e disciplinar. Observamos, desse modo, que as diferentes 

demandas do momento histórico contribuíram para a consolidação do espanhol no espaço 

extraclasse, tendo em vista a experiência da realização de atividades nesse contexto no 

período anterior (1985-1988). Nessa dinâmica, a realização de um processo seletivo e de 

um concurso para professor da área favoreceram o surgimento de uma comunidade 

disciplinar (GOODSON, 1995) que passou a empreender uma série de iniciativas, dentre 

as quais se destaca a negociação de determinações do currículo prescrito, com vistas à 

promoção da matéria escolar. É notável, portanto, a atribuição de uma maior relevância 

à disciplina na instituição ao final do percurso contemplado.  

Finalizamos mais um capítulo da história do ensino de espanhol no Colégio Pedro II, 

ressaltando o intuito de não concluir a discussão sobre o tema proposto. Desse modo, 

esperamos que este estudo provoque interrogações que possam fomentar a reflexão crítica 

acerca da constituição curricular do ensino de espanhol em diferentes espaços e tempos. 

Ressaltamos, ainda, a necessidade de realização de novas investigações sobre a construção 

social da disciplina, inclusive, a partir de referenciais teóricos e epistemológicos que tenham 

como base a análise de processos educacionais inscritos no panorama latino-americano.  
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Capítulo 8 

A inclusão do espanhol no currículo de 1996 a 2013: 

um período em franca ebulição 

Isabela Maria de Abreu 

Luziana de Magalhães Catta Preta 

Patrícia Carvalho de Onofre 

 

Apresentação 

 

Ao discorrer sobre a inclusão do espanhol como disciplina escolar no Colégio 

Pedro II em um período específico de sua história, não podemos deixar de considerar os 

fatos que antecederam esta trajetória a fim de que possamos compreender o significado 

dessa inclusão. Ao fazer esta análise, nos damos conta de que muitas narrativas ecoam 

em um constante ir e vir: histórias de “inclusão”, “exclusão”, “presença”, “ausência”. 

Enfim, os antagonismos e as lutas sempre estiveram presentes nesses relatos51. Não por 

acaso, uma vez que tais expressões permeiam a história do ensino de espanhol no Brasil 

e, consequentemente, as etapas pelas quais passou o idioma no Colégio Pedro II. Quiçá 

prossigam sendo mencionadas até o final deste livro. Quiçá careçam continuar sendo 

reiteradas por muitas vezes após o livro publicado. 

Desde o ensino restrito a “um espaço extremamente limitado”, conforme referido no 

capítulo sobre o  espanhol de 1942 a 1961, até um “primeiro cenário” da disciplina na década 

de 1980, tal como descrito por Bevilaqua (2013, p. 60), vislumbramos ações constantes de 

empenho da categoria docente em prol da estruturação da disciplina como componente do 

currículo escolar, paralelamente enriquecidas e enfatizadas pela “concepção humanística da 

educação”, que privilegia o ensino de línguas no qual se fundamenta a instituição (SANTOS 

et al., 2018, p. 28). Como consequência, é no período de 1996 a 2013 – do qual se ocupa o 

presente capítulo – que se observa a efetiva inclusão da disciplina no currículo do Colégio 

Pedro II.  

Podemos observar, pelos capítulos anteriores, que alguns fatores contribuíram 

para essa concretização. Neste capítulo, discorremos sobre componentes que parecem 

ter sido, a um só tempo, consequências e motores determinantes para a consolidação 

                                                 
51 Sugerimos a leitura dos capítulos anteriores, nos quais podemos acompanhar detalhadamente essas narrativas.  
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dessa conquista: os concursos públicos ocorridos nos anos de 1994, 1996, 2002 e 2006, 

os quais sinalizaram uma franca expansão do espanhol como legítima disciplina do 

currículo escolar nos diversos campi52 do Colégio Pedro II. Vale ressaltar o pano de 

fundo que compunha o panorama político-econômico e socioeducativo da época, 

respaldando e alavancando o ensino do  espanhol no país por meio da criação do 

Mercosul, em 1991, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, em 1998, do Ensino Médio, em 1999, 

e dos PCN+ Ensino Médio, em 2002, das Orientações Curriculares, em 2006, e da 

criação de leis federal, em 2005, estadual, em 1995, e municipal, em 1999, as quais 

tornaram obrigatória a oferta dessa disciplina no currículo regular das escolas.   

Apresentamos, ainda, alguns projetos que, naquele momento, colaboraram para que 

houvesse uma maior demarcação da disciplina dentro desse espaço escolar, tais como o 

Curso de Espanhol para Servidores e o Programa de Residência Docente (PRD). Todos 

esses acontecimentos e o consequente aumento do número de professores da disciplina 

conduziram a um anseio para que o departamento pudesse existir de forma independente. 

Assim, deixamos entrever nesse período o esforço pela criação do Departamento de Espanhol, 

até então inserido no Departamento de Línguas Neolatinas Estrangeiras.  

Dessa forma, iniciamos este capítulo com as ponderações sobre os concursos dos anos 

de 1994 e de 1996, descrevendo os acontecimentos advindos desse período e ratificando que 

eventualmente se fez necessário retomar questões abordadas em capítulos anteriores e/ou 

mencionar acontecimentos posteriores a fim de compreender melhor alguns fatos que serão 

aqui elencados. Na sequência, discorremos sobre os concursos de 2002 e 2006, considerando 

os avanços por eles provocados. Comentamos, ainda, sobre a contribuição de professores 

contratados no período anterior ao concurso de 2006, fato que corrobora o entendimento 

desse período como de expressiva expansão da disciplina. Os projetos ocorridos ao longo 

desses anos são abordados de modo concomitante no decorrer do capítulo.  

 

 

                                                 
52 Com a aprovação da Lei nº 12.677, em 25 de junho de 2012, o Colégio Pedro II foi equiparado aos Institutos 

Federais, passando suas “unidades escolares” a serem designadas, a partir de então, como campus. Assim, ao 

longo deste capítulo, fazemos uso das nomenclaturas “campus” e “unidades escolares” de acordo com a 

designação usada na época em questão.  
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8.1 Do Clube de Espanhol ao currículo: os concursos de 1994 e de 1996 

 

Embora este capítulo tenha como foco o período de 1996 a 2013, neste momento, é 

preciso que nos remetamos inicialmente ao ano de 1994, quando foi realizado, no 2º semestre, 

um concurso público com vistas ao provimento de Cargos Públicos de Professores de 1º e 2º 

Graus – Edital nº 03, de 15 de junho de 1994, publicado no Diário Oficial da União de 21 de 

junho de 1994. Esse edital ofertou 2 (duas) vagas para professor efetivo de espanhol e contou 

com aproximadamente 20 inscritos, dos quais apenas 3 (três) foram aprovados na 1ª fase – 

prova objetiva – e deram continuidade ao processo seletivo, composto ainda por uma prova 

discursiva e uma prova de aula, além da análise de currículo. Para a banca examinadora foram 

designadas as professoras Maria do Céu Carvalho, Célia de Almeida e Maria Leny Heiser 

Souza de Almeida – conforme registrado na Facta de nº 130, de agosto de 1994. Ainda em 

1994, as candidatas Cláudia Estevam Costa e Simone Nascimento Campos, 1º e 2º lugares, 

respectivamente, assumiram o cargo e, posteriormente, em outubro de 1995, tomou posse 

também a 3ª colocada no concurso, a professora Isabela Maria de Abreu (Fonte: DOU, Nº 

216, 16 de novembro de 1994, p.17179). Cláudia Estevam Costa aposentou-se em 2017; 

Simone Nascimento Campos exonerou-se pouco tempo depois de sua posse; e Isabela Maria 

de Abreu ainda compõe, em 2020, o quadro de docentes do Departamento de Espanhol. 

Como vimos no capítulo anterior, ricamente detalhado pela professora Maria Cecília 

Bevilaqua, antes do concurso citado acima, as professoras Cristina Vergnano Junger e Rita 

de Cássia Diogo atuaram no que se chamou, durante certo período, de Clube de Espanhol, 

em vigor desde 1985 e suspenso em 1988. Em 1992, o Clube de Espanhol teve as suas 

atividades retomadas, as quais se estenderam durante a década de 1990, ao longo da qual as 

ditas docentes se afastaram definitivamente da instituição. Quanto ao material didático, nesse 

período, utilizou-se uma apostila elaborada pela própria equipe.  

Em 1995, na Unidade Escolar Centro, a professora Cristina Vergnano Junger teve a 

oportunidade de incluir o espanhol na 3ª série do Ensino Médio e, finalmente, em 1996, a 

língua espanhola entrou no currículo do Colégio Pedro II, com a equipe composta pelas 

docentes já mencionadas, Cláudia e Isabela. Para tal fim, na 1ª série do Ensino Médio foi 

adotado o livro didático Cumbre, Curso de español para extranjeros (1996), da editora SGEL 
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(Sociedad General Española de Librería), dos autores Aquilino Sánchez Perez, María Teresa 

Espinet e Pascual Cantos Gomes. 

Em um primeiro momento, o ensino de espanhol no Colégio Pedro II esteve 

restrito às Unidades Escolares São Cristóvão e Centro. No entanto, com o concurso 

público de 1996 para professor efetivo do Ensino Fundamental e Ensino Médio e o 

consequente ingresso de mais docentes, foi possível introduzir o espanhol no currículo 

de outras unidades escolares e, assim, o idioma passou a ter turmas também no currículo 

das Unidades Escolares Humaitá e Tijuca. 

No Concurso de 1996, foram aprovadas, segundo o Diário Oficial da União de 17 

de junho de 1996, nº 115, página 10.551, Rita de Cássia Miranda Diogo, Rosyanne Louise 

Autran Lourenço, Ana Elizabeth Dreon de Albuquerque, Mara Lúcia Alberto dos Santos, 

Rogéria Pereira da Costa, Andrea da Silva Ciuffo, Sonia Maria Pereira Nunes e Marise 

Ramos Farias, nessa ordem de classificação. As três primeiras colocadas tomaram posse 

em julho de 1996. A professora Ana Elizabeth exonerou-se em 1999 e a professora Rita 

de Cássia, em 2001. Já a professora Rosyanne ainda faz parte do corpo docente do Colégio, 

mas leciona no Colégio Militar, em Brasília, conforme informações publicadas pela 

própria docente em sua página do Currículo Lattes, na base de dados do CNPq, acessada 

no dia 5 de maio de 2020. 

Desde os anos 1990, a língua espanhola constituiu, junto com a língua francesa, o 

Departamento de Línguas Neolatinas Estrangeiras, chefiado por Sary Hauser e, 

posteriormente, por Maria Luiza Ramiarina. No final de 2013, esse departamento foi 

desmembrado e se estabeleceu o novo Departamento de Espanhol, sob a chefia de Cláudia 

Estevam Costa (2014-2017). Posteriormente e até os dias atuais está sob a coordenação geral 

da professora Daniele Gomes Cabral (em setembro de 2017, em caráter pro-tempore, e oficial, 

a partir de 23 de março de 2018 – em aberto). 

Nesse intervalo, especificamente em 2002, foi publicado o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do Colégio Pedro II – regido anteriormente pelo Plano Geral de Ensino 

(PGE), de 1981, e atualizado ao longo das décadas de 80 e 90. Nessa época, até 2017, quando 

entrou no currículo do Ensino Fundamental, a língua espanhola esteve restrita ao Ensino 

Médio. Cabia aos alunos optar por cursar espanhol, francês ou inglês como língua estrangeira, 

ao longo dos três anos, com uma carga horária de 3 tempos semanais em cada série, tal como 
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se dá atualmente. Paralelamente, foram incluídas no programa da instituição as disciplinas 

eletivas. Como parte diversificada do currículo, o aluno cursaria algumas das disciplinas 

oferecidas pelos departamentos. Vale ressaltar que as disciplinas eletivas não se restringiram 

às línguas estrangeiras e tampouco eram extracurriculares. Ao contrário, fizeram parte da 

composição curricular anual de cada aluno, com cumprimento obrigatório. Cada 

departamento elencou as disciplinas que poderia oferecer e coube então a cada unidade 

escolar selecionar o leque de disciplinas que seriam oferecidas, de acordo com o interesse 

dos alunos e a disponibilidade dos docentes ali lotados, com procedimentos de avaliação e 

controle de frequência, bem como em turno oposto ao frequentado pelo discente. No caso 

das línguas estrangeiras, com carga horária de 2 (dois) tempos semanais, foram oferecidas 

disciplinas apenas às 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. O espanhol, especificamente, com 

número de vagas limitado a 15 alunos por turma, ofertou as seguintes disciplinas eletivas:  

 Conversação em língua espanhola, cuja ementa previa praticar a expressão 

oral em língua espanhola por meio de atividades interativas; 

 Espanhol através do vídeo, com o objetivo de se ensinar a língua espanhola 

e conhecer a cultura hispânica, tendo o vídeo como material de suporte; 

 Espanhol instrumental para leitura, a fim de se ensinar a língua espanhola 

por meio do desenvolvimento de estratégias de leitura e da gramática textual. 

 

8.2 O concurso público para professores efetivos de 2002 

 

Os anos finais da década de 1990 são de grande importância para o espanhol, que veio 

ganhando cada vez mais espaço nos terrenos nacional, estadual e municipal. 

A nível nacional, temos, em 1998, a publicação dos primeiros Parâmetros 

Curriculares Nacionais, documento que destaca a importância do ensino de línguas 

estrangeiras na escola brasileira, buscando resgatar seu caráter formativo na educação do 

aluno das séries finais do Ensino Fundamental.  

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, já vigorava, desde 1995, a Lei nº 2.247/1995, 

que tornou obrigatória a presença do espanhol em todas as escolas de Ensino Fundamental e 

Médio do Estado.  
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No município do Rio de Janeiro, em 1998, foi realizado o primeiro concurso para 

professores de espanhol e, no ano seguinte, o espanhol passou a ser uma das línguas 

estrangeiras oferecidas aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. Também em 1999, 

a Lei nº 2.939/1999 tornou obrigatório o ensino dessa língua em toda a Educação Básica na 

rede municipal da cidade.  

É nesse contexto que se faz premente a seleção de novos professores para compor o 

quadro efetivo do CPII, que, em 2002, era composto por apenas duas professoras53. 

Diante disso, foi aberta a realização de concurso público, com apenas uma vaga, para 

o então Departamento de Línguas Neolatinas Estrangeiras, com banca composta por Ana 

Cristina Santos (UERJ), Isabela Maria de Abreu (CPII) e Cláudia Estevam Costa (CPII). 

O Concurso (Edital nº 06/2002) 54  foi realizado em duas etapas: uma de caráter 

eliminatório e classificatório e outra de caráter classificatório. A primeira etapa consistiu em 

prova escrita (peso 3,5), prova de aula (peso 3,5) e prova instrumental (peso 1). A segunda etapa 

consistiu em análise de títulos e de análise do perfil profissiográfico, ambas com peso 1,0. 

O Programa da prova constava de dez temas, que abordavam questões relacionadas a 

aspectos linguístico-gramaticais, fonético-fonológicos, dialetológicos, além daquelas 

voltadas à competência leitora, a aspectos culturais, à metodologia de ensino de LE e, ainda, 

aos documentos norteadores do ensino de espanhol, como se pode verificar abaixo:  

 
 

 Aspectos de fonética e fonologia da língua espanhola. 

 Classificação, forma, funções e usos dos artigos e pronomes. 

 Modo, tempo e aspecto verbal: classificação e usos. 

 Preposições e conjunções: classificação, forma e usos. Papel na coesão e 

coerência discursivas. 

 Advérbio e locuções adverbiais: classificação, forma e usos. Papel na 

coesão e coerência discursivas. 

 Aspectos dialetológicos do espanhol. 

 Compreensão leitora: uma perspectiva interativa. 

 A importância do aspecto cultural no ensino de espanhol como língua 

estrangeira. 

 Métodos e enfoques no ensino/aprendizagem de espanhol como língua 

estrangeira no Ensino Médio. 

                                                 
53 Claudia Estevam Costa e Isabela Maria de Abreu. Rosyanne Louise Autran Lourenço, como já enunciado 

neste texto, encontrava-se em Brasília. 
54 Disponível em:  

http://dhui.cp2.g12.br/dhui_arquivos/ano_2002/certame_0001/oferta_0001/Edital_06_2002.pdf. Acesso em: 

20 jan. 2020. 
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 O ensino do espanhol como língua estrangeira na Lei de Diretrizes e Bases 

e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Fonte: Profª. Drª. Patrícia Carvalho de Onofre, 2020. 

 

Em 20 de outubro de 2002 ocorreu a prova escrita55. Dos 22 candidatos inscritos, 

quatro faltaram. A prova era composta de duas partes: questões teóricas (70%) e 

dissertação (30%). 

Com relação aos temas da parte dissertativa da prova escrita, foram propostos dez, e 

um deles foi sorteado no momento da prova: 

 

1. La unidad y la diversidad del español en España e Hispanoamérica: aspectos 

sociales y geográficos. 

2. La comprensión lectora como proceso de interacción: aprendizaje significativo. 

3. El componente gramatical en la enseñanza secundaria del español como lengua 

extranjera. 

4. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en español/LE. 

5. La producción textual: proceso de coherencia y cohesión. 

6. La tipología textual como facilitadora en los procesos interpretativos de los 

textos en español/LE. 

7. El contenido cultural en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua 

extranjera en el nivel secundario. 

8. Métodos y enfoques en el proceso de enseñanza/aprendizaje el español como 

lengua extranjera. 

9. Recursos didácticos y actividades lúdicas para la clase de español como 

segunda lengua. 

10. Los “Parâmetros Curriculares Nacionais”: aspectos políticos y pedagógicos de 

la enseñanza de lengua extranjera en la formación del ciudadano. 
  

Fonte: Profª. Drª. Patrícia Carvalho de Onofre, 2020. 

Dos nove candidatos aprovados para a prova de aula, oito foram aprovados no 

concurso, com a seguinte colocação: 1º lugar: Patrícia Carvalho de Onofre; 2º 

lugar: Patrícia Ruel de Oliveira; 3º lugar: Giselle Branco Mendonça; 4º lugar: 

Maristela da Silva Pinto; 5º lugar: Maria de Fátima Lourenço da Silva; 6º lugar: 

Alexandre Souza da Silva; 7º lugar: Fabrícia Dorneles Ramos; 8º lugar: Luise 

Campos da Silva (DOU, n. 82, 30 abr. 2003, p. 27). 

 

Apesar de, inicialmente, ter sido disponibilizada apenas uma vaga, entre dezembro de 

2003 e março de 2005 todos os outros professores aprovados no Concurso foram convocados 

para compor a equipe de espanhol do Colégio. Cabe registrar que tanto Alexandre Souza da 

                                                 
55 Disponível em:  

http://dhui.cp2.g12.br/dhui_arquivos/ano_2002/certame_0001/oferta_0001/06_00002002_PROVA_ESCRI 

TA_ESP.pdf. Acesso em: 20 jan. 2020. 
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Silva quanto Maria de Fátima Lourenço da Silva exerceram, antes de fazer parte do quadro 

de professores efetivos, a função de professor contratado temporário. A professora, de 

setembro de 2000 a fevereiro de 2003; o professor, de abril de 2002 a fevereiro de 2004.  

Como citado anteriormente, no ano do concurso de 2002, foi publicado o Projeto 

Político Pedagógico do Colégio, que vigorou até meados de 2018, quando foi substituído 

pelo novo Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), em julho de 2018. O PPP foi, 

portanto, o documento que norteou o trabalho pedagógico da nova equipe de professores de 

espanhol que ingressou no Colégio Pedro II, por meio do concurso de 2002.  

 

8.3 O concurso público para professores efetivos de 2006 

  

O concurso público para professores efetivos ocorrido no ano de 2006, por meio do 

Edital nº 7, de junho de 2006, designado Concurso Público para o Cargo de Professores de 

Ensino Fundamental e Médio, foi o que ofereceu o maior número de vagas dentre os certames 

realizados para esta disciplina na Instituição até o presente momento.  

Esse fato, provavelmente, tem correlação com a aprovação da Lei nº 11.161, de 5 de 

agosto de 2005 (BRASIL, 2005), designada, na época, como a “Lei do Espanhol”56. A lei 

dispunha que o ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula 

facultativa para o aluno, seria implantado, gradativamente, nos currículos do Ensino Médio 

e que este processo deveria estar concluído no prazo de cinco anos, a partir de sua deliberação. 

Determinava, igualmente, que sua inclusão seria facultativa nos currículos de Ensino 

Fundamental de sexto a nono anos, dentro do horário regular pelas redes públicas de ensino. 

Em relação à rede privada, esta poderia ser disponibilizada por meio de diferentes estratégias 

que incluíssem desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a matrícula em 

cursos e Centros de Estudos de Língua Moderna. Os Conselhos Estaduais de Educação e os 

Conselhos de Educação do Distrito Federal emitiriam as normas necessárias à sua execução, 

de acordo com as condições e peculiaridades de cada unidade federada. À União, no âmbito 

da política nacional de educação, caberia estimular e amparar os sistemas estaduais e do 

Distrito Federal em seu cumprimento (BRASIL, 2005).  

                                                 
56 Esta lei foi revogada pela Lei nº 13.415, de 2017. 
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Em vista disso, diversos pesquisadores passaram a discorrer sobre as consequências 

da aplicação dessa lei e/ou sua eficácia nas escolas de Educação Básica. Pese a todas as 

apreciações relativas à promulgação da lei na época, a língua espanhola ganhou novos ares 

no que diz respeito à sua oferta nos bancos escolares. Em 2006, pela primeira vez, a língua 

espanhola esteve inserida, de fato, no capítulo direcionado aos "Conhecimentos de Língua 

Estrangeira" das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), documento 

publicado pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2006). Além disso, coube à disciplina 

outro capítulo no mesmo documento que fazia menção exclusivamente aos "Conhecimentos 

de Espanhol" (BRASIL, 2006). Dentro dessa conjuntura, muitas escolas públicas e privadas 

passaram a incluir, efetivamente, o espanhol em seu currículo.  

No que tange ao Colégio Pedro II, transcorria, no mesmo período, uma nova expansão 

da instituição com a formação das Unidades Escolares de Realengo e Descentralizadas de 

Niterói e Duque de Caxias, de modo que a necessidade de incorporar docentes de espanhol 

se tornou duplamente significativa, seja pela promulgação da referida lei, seja pelo 

desenvolvimento de novas unidades da instituição. Em consequência, houve uma demanda 

para a realização de concurso público para ampliação tanto do quadro docente – para as 

disciplinas Ciências da Computação, Educação Musical, Espanhol, Informática Educativa, 

Química e Núcleo Comum de 1º Segmento do Ensino Fundamental – quanto para admitir 

servidores técnico-administrativos (SANTOS et al., p. 236-238).  

Foi dentro desse cenário que o Colégio Pedro II, no concurso acima citado, afiançou 

seis vagas para a disciplina Espanhol. Compuseram a Banca Examinadora as professoras Ana 

Cristina dos Santos (UERJ), Claudia Estevam Costa (CPII), Isabela Maria de Abreu (CPII) 

e Patrícia Carvalho de Onofre (CPII). Foram aprovados doze professores e, ao longo dos dois 

anos de vigência do concurso, todos foram convocados a atuar na Instituição. Dentre estes, 

uma professora não assumiu a vaga pleiteada e assinou sua desistência. 

O concurso passou pelas seguintes etapas: Prova Escrita, acompanhada de um tema 

para dissertação, sorteado no dia da prova; Prova de Aula e Prova Instrumental, que versaram 

sobre conceitos pedagógicos vigentes na legislação educacional e foram realizadas por meio 

de ferramentas computacionais; e Avaliação de Títulos, sendo as duas primeiras fases de 

caráter eliminatório e as duas últimas de caráter classificatório. 

O Colégio Pedro II acordou o seguinte cronograma para dar início ao concurso: 
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Quadro 1: Cronograma do concurso 

Inscrições 28/06 a 21/07   

Divulgação dos temas para a Dissertação 18/08 6ª feira  

Prova Escrita 20/08 Domingo 9 h 

Resultado da Prova Escrita 12/09 3ª feira  

Vista da Prova Escrita 20/09 4ª feira 15 h 

Resultado Final da Prova Escrita 29/09 6ª feira  

Divulgação dos Temas para a Prova de Aula 29/09 6ª feira  

Sorteio dos Temas da Prova de Aula Mínimo 24h antes   

Prova de Aula A partir de 13/10 6ª feira  

Fonte: Prof.ª Dr.ª Patrícia Carvalho de Onofre, membro da banca, 2020. 

 

A partir das datas estabelecidas, podemos observar que o concurso transcorreu em um 

período extenso, totalizando praticamente um semestre do ano letivo escolar. Quanto ao 

Programa de Espanhol, foram requisitados os seguintes temas: 

1. O sintagma nominal e seus determinantes: classificação, valores e funções. 

2. O sintagma verbal: classificação, usos e valores. 

3. Preposição, conjunção e advérbio: classificação, forma, usos e seu papel na 

coesão e coerência discursivas. 

4. Unidade e diversidade da língua espanhola: aspectos dialetológicos. 

5. A compreensão leitora como processo de interação: aprendizagem 

significativa. 

6. A produção textual no processo de ensino/aprendizagem de espanhol como 

língua estrangeira. 

7. Multiculturalismo e ensino de espanhol como língua estrangeira. 

8. Métodos e enfoques no ensino/aprendizagem de espanhol como língua 

estrangeira. 

9. As possibilidades didáticas das novas tecnologias no ensino/aprendizagem de 

espanhol como língua estrangeira. 

10. Ensino/aprendizagem de língua estrangeira na Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

nº 9.394/96).57 

 

Observa-se, no programa, a abordagem de temas que tratam a gramática em 

correlação a seus usos e valores, não restritos exclusivamente aos aspectos estruturais da 

língua. Nota-se a preocupação com a diversidade da língua espanhola ao mencionar “aspectos 

dialetológicos”. Além disso, requisita o estudo da língua por meio de seus aspectos culturais, 

sob a ótica do multiculturalismo, e contempla o uso das novas tecnologias como recurso para 

o ensino de espanhol. Pauta-se, por fim, em um estudo que deve embasar-se no ensino a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais (Lei nº 9.394/96), fatos que podem ser 

                                                 
57 Disponível em: 

http://dhui.cp2.g12.br/dhui_arquivos/ano_2006/certame_0019/11_00002006_PROGRAMA_ESP.pdf. Acesso 

em: 20 fev. 2020. 
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corroborados ao observar a prova elaborada e o padrão de respostas desejado 58 . Era 

necessário que o candidato percebesse a gramática a partir de sua relação com o texto e a 

leitura vista sob uma perspectiva sociointerativa. Nos programas elencados, não se observa 

a presença da literatura como requisito de estudos para os candidatos. Com relação aos temas 

para a elaboração da parte dissertativa, foram propostos os seguintes tópicos: 

1 – La naturaleza sociointeracional del lenguaje y la comprensión lectora. 

a) La construcción de significados y el proceso lector. 

b) El lugar de las estrategias en la enseñanza de lectura. 

2 – Metodología y enseñanza de español como lengua extranjera (E/LE). 

a) La orientación metodológica y el marco de actuación profesional. 

b) La integración de los componentes metodológicos y los materiales didácticos. 

3 – La cohesión y la coherencia textual en la enseñanza de E/LE. 

a) La cohesión y la coherencia textual como parte del sistema de una lengua. 

b) Estructuras, conectores, relacionantes y marcas de organización en la 

construcción de los sentidos del texto. 

4 – La organización textual el sintagma verbal. 

a) La función de los verbos en la construcción de la tipología textual. 

b) Relevancia del tema en la práctica pedagógica. 

5 – El lugar de la gramática en el aula de E/LE. 

a) La integración de la competencia gramatical y la competencia comunicativa. 

b) Relevancia del tema en la práctica pedagógica. 

6 – El español en España y en Hispanoamérica. 

a) La diversidad y la unidad lingüística del español. 

b) Características del español americano. 

c) Relevancia el tema para la práctica pedagógica. 

7 – Multiculturalismo y enseñanza de E/LE.  

a) Abordaje multicultural y su aplicación en la enseñanza de E/LE. 

b) Pluralidad cultural y construcción de identidades en el aula de E/LE. 

8 – La evaluación como parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje 

en el español/LE. 

a) La coherencia entre la metodología de enseñanza y evaluación. 

b) La autoevaluación: interacción y pluralidad de visiones. 

9 – Las nuevas tecnologías y el momento pedagógico actual. 

a) Cómo la tecnología puede asistir a la enseñanza de E/LE. 

b) El uso de la multimedia y el papel del profesor de lengua extranjera. 

10 – Los Parámetros Curriculares Nacionales en la enseñanza secundaria. 

a) El papel educacional de la enseñanza de Lenguas Extranjeras en la escuela y la 

noción de ciudadanía. 

b) El aprendizaje de E/LE en la sociedad globalizada.59 

                                                 
58  Disponível em:  

http://dhui.cp2.g12.br/dhui_arquivos/ano_2006/certame_0019/oferta_0157/40_00002006_PROVA_DISCU 

RSIVA_ESP.pdf e 

http://dhui.cp2.g12.br/dhui_arquivos/ano_2006/certame_0019/oferta_0157/48_00002006_RESOLUCAO_P 

ROVA_ESP.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020. 
59 Disponível em:  

http://dhui.cp2.g12.br/dhui_arquivos/ano_2006/certame_0019/oferta_0157/40_00002006_PROVA_DISCU 

RSIVA_ESP.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020. 
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Conforme o calendário citado anteriormente, os temas foram divulgados no dia 18 de 

agosto de 2006, dois dias antes da realização da prova. O tema sorteado no dia da prova 

escrita para a parte discursiva foi o de número 5: El lugar de la gramática en el aula de E/LE. 

A esta parte da prova foi atribuído o valor de trinta pontos somados à nota da prova discursiva, 

que valia setenta pontos.  

Para a próxima fase do concurso, Prova de Aula, dos duzentos e trinta e seis inscritos, 

vinte e seis foram aprovados e passaram pelo sorteio dos temas (abaixo descritos), vinte e 

quatro horas antes do início da prova de aula. Como o ensino de língua espanhola era 

ministrado somente no Ensino Médio, os candidatos, ao elaborar a aula, deveriam levar em 

consideração que o aluno começava a estudar espanhol a partir da primeira série do Ensino 

Médio. Ressalta-se, além disso, que a prova deveria ser conduzida em língua espanhola com 

duração de quarenta e cinco a cinquenta minutos.  

Para a sua elaboração, foram elencados os dez temas abaixo para o sorteio: 

 
1 – Discurso informal x discurso formal 

Aspecto de relieve: pronombres 

Nivel: 1er año 

2 – Los artículos 

Aspecto de relieve: la determinación y la indeterminación 

Nivel: 1er año 

3 – Pretérito perfecto simple x pretérito perfecto compuesto 

Aspecto de relieve: marcadores temporales 

Nivel: 2º año 

4 – Pronombres personales complementos 

Aspecto de relieve: coherencia y cohesión 

Nivel: 3er año 

5 – Expresión escrita 

Aspecto de relieve: el texto descriptivo 

Nivel: 1er año 

6 – Los demostrativos 

Aspecto de relieve: localización espacio-temporal 

Nivel: 2º año 

7 – Tipología textual 

Aspecto de relieve: estructuras discursivas 

Nivel: 2º año 

8 – Gramática textual 

Aspecto de relieve: conectores textuales 

Nivel: 3er año 

9 – Comprensión lectora 

Aspecto de relieve: conocimiento previo y título del texto 

Nivel: 3er año 

10 – Comprensión lectora 

Nivel: 3er año 

Aspecto de relieve: inferencia de vocabulario60 

                                                 
60 Disponível em: 

http://dhui.cp2.g12.br/dhui_arquivos/ano_2006/certame_0019/17_29092006_TEMA_PROVA_AULA_ESP.p

df. Acesso em: 20 fev. 2020. 
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Os sorteios e as Provas de Aula foram efetivados na Unidade Escolar São 

Cristóvão III, situada no Campo de São Cristóvão, 177 – São Cristóvão. O calendário 

para esta etapa, com a escala dos candidatos aprovados na primeira fase por dia e turno, 

ficou assim estabelecido: 

 

Quadro 2: Cronograma da Prova de Aula 

Número de 

inscrição 

Sorteio de ponto Prova de Aula 

Data Horário Data Horário 

ESP 0006/06 

ESP 0008/06 

ESP 0009/06 

ESP 0013/06 

 

 

17/10/06 

(3ª feira) 

 

 

 7h 30min 

 

18/10/06 

(4ª feira) 

A partir das 8h, 

conforme definição 

por sorteio 

ESP 0014/06 

ESP 0038/06 

ESP 0039/06 

ESP 0072/06 

 

17/10/06 

(3ª feira) 

 

12h30min 

 

18/10/06 

(4ª feira) 

A partir das 13h, 

conforme definição 

por sorteio 

ESP 0077/06 

ESP 0080/06 

ESP 0081/06 

ESP 0090/06 

 

19/10/06 

(5ª feira) 

 

7h 30min 

 

 

20/10/06 

(6ª feira) 

A partir das 8h, 

conforme definição 

por sorteio 

ESP 0091/06 

ESP 0103/06 

ESP 0105/06 

ESP 0112/06 

 

19/10/06 

(5ª feira) 

 

12h30min 

 

20/10/06 

(6ª feira) 

A partir das 13h, 

conforme definição 

por sorteio 

ESP.0113/06 

ESP.0115/06 

ESP.0125/06 

ESP.0143/06 

 

24/ 10/ 06 

(3ª feira) 

 

7h30min 

 

25/ 10/ 06 

(4ª feira) 

A partir das 8h, 

conforme definição 

por sorteio 

ESP.0158/06 

ESP.0162/06 

ESP.0185/06 

ESP.0197/06 

 

24/ 10/ 06 

(3ª feira) 

 

12h30min 

 

25/ 10/ 06 

(4ª feira) 

A partir das 13h, 

conforme definição 

por sorteio 

ESP.0214/06 

ESP.0228/06 

26/ 10/ 06 

(5ª feira) 

 

 

7h30min 

27/ 10/ 06 

(6ª feira) 

A partir das 13h, 

conforme definição 

por sorteio 
 

Fonte: Disponível em: 

 http://dhui.cp2.g12.br/dhui_arquivos/ano_2006/certame_0019/oferta_0157/23_29092006_CALENDARIO_P 

ROVA_AULA_ESP.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020. 

 
Dos vinte e seis candidatos que fizeram a prova de aula, doze foram aprovados e 

convocados para a prova instrumental, seguida da classificação dos títulos. A Prova 

Instrumental foi realizada no dia 3 de novembro de 2006, sexta-feira, às 10h, na Unidade 

Escolar São Cristóvão III. Teve a duração de uma hora e trinta minutos, versou sobre 
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conceitos pedagógicos presentes na legislação educacional e foi concretizada por meio de 

ferramentas computacionais. Nesse mesmo dia, os candidatos apresentaram à Coordenação 

do Concurso, em envelope lacrado, o Curriculum Vitae comprovado com os documentos 

para a Análise de Títulos. Os gabaritos de todas as etapas do concurso foram disponibilizados 

no local da inscrição e no endereço eletrônico da Instituição, bem como seus resultados. À 

exceção da Prova de Aula, todas as etapas admitiram recursos.  

Os candidatos, após tomarem conhecimento de suas respectivas aprovações, 

passaram por uma análise de perfil profissional que teve a duração de três horas, realizada 

no dia 21 de novembro de 2006, às 9h. O concurso foi homologado por meio da portaria nº 

1.111, de 29 de novembro de 2006, e tornado público no dia 1º de dezembro de 2006 (DOU, 

Seção 1, p. 17-18). Os três primeiros aprovados foram convocados em janeiro de 2007 para 

que apresentassem os exames médicos e tomassem posse do cargo. Os três subsequentes 

foram chamados em fevereiro de 2007. A sétima colocada foi convocada em setembro de 

2007 e as seguintes, em julho e novembro de 2008. Por ordem de classificação, os professores 

que assumiram os cargos foram: Dayala Paiva de Medeiros Vargens (2007-2009); Antônio 

Francisco de Andrade Júnior (2007-2010); Viviane Conceição Antunes Lima (2007- 2010); 

José Ricardo Dordron de Pinho, Janaína Monteiro Amorim, Fernanda Barroso Panaro e 

Viviane Mendonça de Menezes Guimarães (atuais, desde 2007); Daniele Gomes Cabral, 

Luziana de Magalhães Catta Preta, Maria Cecília Bevilaqua do Nascimento e Rachel 

Monnier Ferreira (atuais, desde 2008).  

Cabe ressaltar que a professora Fernanda Barroso Panaro exerceu a função de 

professora contratada no ano de 2006 e encerrou o contrato de trabalho para tomar posse em 

fevereiro de 2007. Já a professora Daniele Gomes Cabral trabalhou como professora 

contratada nos anos de 2003 e 2004.  

De acordo com dados extraídos do livro Memória Histórica do Pedro II: 180 anos 

de História da Educação do Brasil, os resultados homologados pela Portaria nº 1.111, de 29 

de novembro de 2006, foram retificados pela Portaria nº 1.114, de 4 de dezembro de 2006 

(SANTOS et al., 2018, p. 238). Os professores classificados dentro do número de vagas 

estabelecidas pelo concurso foram alocados de acordo com a necessidade das unidades 

escolares e os demais foram sendo convocados, conforme a necessidade da instituição, ao 

longo da vigência do concurso. 
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8.4 O curso de espanhol para servidores ativos do CPII 

 

A ideia de organizar um curso de idiomas para servidores efetivos do Colégio Pedro 

II nasceu de uma demanda dos próprios servidores, que indicaram interesse em participar de 

um curso como esse, caso fosse implementado pela instituição. Ao encontro dessa demanda, 

docentes se propuseram a desenvolver e atuar nesse projeto, que aconteceu em nossa 

instituição entre os anos de 2011 a 2015.  

Em 2011, a partir dessa demanda, foi realizado, pela primeira vez, o curso intitulado 

Espanhol instrumental, destinado a servidores efetivos do Colégio Pedro II, no período de 

outubro de 2011 a dezembro de 2012, com duração de cento e oitenta horas. O curso foi 

ministrado pelas professoras Maria de Fátima Lourenço da Silva no Campus São Cristóvão 

III, às terças-feiras, no horário de 9h a 11h30min, e Daniele Gomes Cabral, no Campus Tijuca 

II, às quintas-feiras, no horário de 13h30min a 16h. O curso tinha como objetivo introduzir 

o aluno na leitura e interpretação de textos em língua espanhola, propiciando a aplicação de 

técnicas básicas na compreensão de textos e o desenvolvimento do conhecimento linguístico 

para a prática da leitura nesse idioma (SILVA, 2020; CP II, 2011). De acordo com relatos de 

Silva (2020), as professoras elaboraram apostilas que constituíram o material didático 

utilizado no curso. 

Em 2013, o curso voltou a ser oferecido pelo Departamento de Línguas Neolatinas 

Estrangeiras em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e, esta vez, se intitulou Curso 

de Espanhol e Francês para Servidores Ativos do CP II, abarcando ambas as disciplinas 

ofertadas pelo departamento. O parecer do curso se fundamentava no interesse da comunidade 

de servidores ativos, docentes e funcionários técnico-administrativos do Colégio Pedro II por um 

curso de idiomas que estivesse “voltado para a comunicação, bem como na disponibilidade de 

um grupo de professores de espanhol e francês em promover o ensino-aprendizagem destes 

idiomas e de suas especificidades culturais”. Considerava, igualmente, o desenvolvimento da 

“compreensão oral e escrita, produção oral e escrita” (CP II, 2013, p. 3). Para ingressar no curso, 

os servidores interessados deveriam apresentar o certificado de conclusão do Ensino Médio.  

Para a elaboração desse novo projeto, participaram de sua redação os professores Ana 

Cândida Brandão, Daniel Vilaça dos Santos, Daisy da Conceição Elísio e Diva Maria 

Pimentel Rocha, da equipe de francês; e as professoras Fabrícia Dorneles Ramos e Giselle 
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Branco Mendonça, de espanhol. Com duração de cem horas e período de realização de abril 

a dezembro de 2013, o projeto foi estruturado a partir do Edital nº 1/2013-PROEC, por meio 

do qual ingressaram servidores ativos de diferentes campi. 

Para a formação das turmas, foi estipulado o quantitativo mínimo de oito e o máximo de 

vinte participantes, podendo fazer parte de uma mesma turma alunos de nível iniciante e 

intermediário ou intermediário e avançado. Para a conclusão do curso, os alunos deveriam 

realizar duas avaliações, uma em cada semestre letivo. As avaliações incluíam compreensão oral 

e escrita, bem como uma produção oral e escrita. Para obter o certificado do curso, os 

participantes deveriam alcançar média de setenta pontos nas avaliações e ter uma frequência 

mínima de 70% nas aulas, todas presenciais. Além disso, precisariam comprovar a participação 

em quatro horas de atividades complementares sob a orientação de seu professor regente.  

Com relação à atuação dos professores, salientava-se que o curso deveria ocorrer em 

dias diferentes dos dias em que ministravam suas aulas na Educação Básica. Além disso, 

fariam reuniões mensais para o planejamento das atividades e das avaliações junto à 

coordenação técnica e pedagógica da instituição.  

Para a realização do curso, o mês de janeiro ficou reservado para a atualização do 

projeto e para a estruturação do curso subsequente: opção pelo uso de material didático, 

espaço físico e recursos necessários em cada campus. Em fevereiro, houve a divulgação do 

curso, inscrição via e-mail e organização das turmas. Em março, a divulgação da relação de 

candidatos inscritos nas turmas. De abril a dezembro, ocorreram as aulas propriamente ditas. 

Em dezembro, houve ainda uma reunião final para a avaliação e planejamento sobre a 

continuidade do projeto. 

No caso do curso de espanhol especificamente, as aulas foram realizadas às terças-

feiras nos Campi: Centro, sob o encargo da professora Maria de Fátima Lourenço da Silva, 

de 9h a 12h; Humaitá II, sob a responsabilidade da professora Giselle Branco Mendonça, 

de 19h a 22h; Engenho Novo II, ministrado pela professora Janaína Monteiro Amorim, de 

14h a 17h; e São Cristóvão III, conduzido pela professora Daniele Gomes Cabral, de 

9h30min a 12h30min.  

O curso tinha como proposta metodológica uma perspectiva intercultural com a 

abordagem de tópicos que aproximam o Brasil aos países hispânicos, permeando aspectos 

lexicais, gramaticais e fonéticos. As professoras utilizaram, inicialmente, o livro didático 
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Pasaporte compilado A (A1+A2), de autoria de Matilde Cerrolaza Aragón, Óscar Cerrolaza 

Gili e Begoña Llovet Barquero, da Editora Edelsa, mas também fizeram uso de materiais de 

apoio, tais como artigos de jornais, textos extraídos da internet, filmes. O uso de tecnologias 

(Datashow, acesso à internet, aparelho de som) também foi mencionado como instrumento 

para os procedimentos a serem utilizados no ensino-aprendizagem do novo idioma. O curso 

apontava para o desenvolvimento das habilidades comunicativas de compreensão e produção 

oral e escrita. 

No final de 2013, o Departamento de Neolatinas Estrangeiras foi desmembrado e as 

disciplinas Francês e Espanhol passaram a constituir departamentos próprios, tal como a 

disciplina de Inglês. As professoras do recém-formado Departamento de Espanhol, Cláudia 

Estevam Costa, Daniele Gomes Cabral, Fabrícia Dorneles Ramos, Giselle Branco Mendonça, 

Isabela Maria de Abreu, Janaína Monteiro Amorim e Maria de Fátima Lourenço da Silva, 

encarregaram-se de elaborar o projeto do curso para sua continuidade.  

 

 

 

Figura 1: Apostila de espanhol elaborada para o curso de servidores. 

Fonte: Professora Maria de Fátima Lourenço da Silva, 2020. 
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Programa de Residência Docente (PRD) 

 

O Programa de Residência Docente (PRD) é mais uma das frentes que o 

Departamento de Espanhol encampou e que contribuíram para seu crescimento e 

fortalecimento no âmbito do Colégio Pedro II. Já na primeira edição do Programa, em 2012, 

o Departamento se viu representado, por meio da participação da professora Patrícia Ruel, 

que atuou como supervisora 

O PRD é um programa de formação continuada que tem como objetivo o 

aprimoramento da formação do professor da Educação Básica pública (municipal e estadual). 

O residente tem a oportunidade de vivenciar as práticas do Colégio Pedro II e estar em contato 

frequente com um professor da instituição, que o orienta ao longo de todo o curso.  

O PRD tem, como participantes, coordenadores, supervisores e residentes. O 

Programa teve Patrícia Ruel como supervisora de Espanhol tanto na edição de 2012 – como 

já mencionado – quanto na de 2013. A professora orientou cinco residentes no primeiro ano 

e dois no segundo.  

Os residentes (professores das redes públicas municipais e estaduais) desenvolveram, 

sob orientação da professora supervisora, atividades na área de docência (65% da carga 

horária em 2012 e 60% em 2013), atividades em setores administrativo-pedagógicos (10% 

da carga em 2012 e 5% em 2013) e atividades em formação continuada (25% da carga em 

2012 e 35% em 2013). 

As atividades de docência dizem respeito a atividades didáticas realizadas tanto no 

CPII quanto na escola em que trabalha o professor residente. Entre as primeiras, podemos 

citar a observação e aplicação de aulas, a preparação de material didático e o comparecimento 

a reuniões pedagógicas, entre outras. Já na instituição de origem, os residentes prepararam e 

aplicaram atividades pedagógicas, elaboraram relatórios com registros dessa aplicação e 

avaliaram as atividades aplicadas, sempre sob orientação da professora supervisora. 

As atividades em setores administrativo-pedagógicos têm como objetivo tornar 

acessíveis aos residentes os diferentes setores do CPII, para que possam conhecer seu 

funcionamento. Assim, os residentes puderam observar a atuação do Sesop, da Biblioteca 

Escolar, da Secretaria, dos Laboratórios, entre outros. 
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Quanto às atividades de formação continuada, os residentes participaram de palestras, 

oficinas, minicursos, simpósios e congressos, com o objetivo de aprofundar sua formação 

acadêmica e aprimorar sua atuação em sala de aula. Ademais, elaboraram relatório com as 

atividades desenvolvidas no primeiro semestre, além do Memorial Circunstanciado, no qual 

narraram sua experiência no PRD, ao longo de todo o ano letivo, listando as atividades 

realizadas e avaliando-as criticamente.  

Como conclusão do curso, os residentes apresentaram a uma banca avaliadora seu 

Produto Acadêmico Final (PAF), orientados por Patrícia Ruel. O PAF é um trabalho de 

natureza acadêmica e pedagógica, relacionado diretamente à prática do professor em sua 

instituição de origem. 

Vale ressaltar que, em ambas as edições, os professores envolvidos no PRD 

receberam bolsa mensal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), por um período de nove meses. 

Os professores residentes que concluíram o PRD 2012 e 2013 foram certificados pelo 

CPII como Especialistas em Educação Básica (Espanhol). 

Cabe destacar que o PRD foi sendo, a cada nova edição, ampliado e aprimorado, e o 

Departamento fez parte desse processo, contribuindo com a formação continuada do 

professor de Espanhol da escola pública. 

Considerações finais  

Neste capítulo, coube-nos discorrer sobre o período de 1996 a 2013 da história do 

espanhol como disciplina escolar no Colégio Pedro II, o qual denominamos “período em 

franca ebulição” devido à efetiva inclusão do espanhol no currículo e à consequente 

ampliação do número de professores para a disciplina durante tais anos. Para tanto, 

recorremos aos concursos públicos ocorridos no período de 1994 a 2006, a fim de entender 

melhor como se deu essa inclusão. Vimos, também, que esses fatos contribuíram para que 

adquiríssemos existência única. 

Dessa forma, partimos de um panorama inicial da disciplina, que pressupunha um 

ensino de alcance bastante restrito, e vislumbramos um momento promissor, cujo ápice foi a 

inclusão efetiva da língua espanhola no currículo e a posterior expansão do seu espaço de 
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ensino. É verdade, pois, que a conjuntura histórico-social vivenciada à época pode ter 

contribuído sobremaneira para que o espanhol ganhasse novos rumos como disciplina escolar. 

Tivemos a Constituição de 1988, a criação do Mercosul, em 1991, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, em 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, em 

1998, do Ensino Médio, em 1999 e 2002, as Orientações Curriculares Nacionais, em 2006, 

e a criação de leis federal, em 2005, estadual, em 1995, e municipal, em 1999. Acreditamos 

que todos esses acontecimentos possam ter servido como molas propulsoras para uma nova 

forma de pensar a educação e, consequentemente, de fortalecer o ensino de espanhol como 

disciplina curricular. Some-se a isso a própria natureza do Colégio, que conserva uma 

concepção humanística que respalda e promove o ensino de línguas, como corroborado tanto 

neste como nos capítulos anteriores.  

Em meio a esse novo cenário, os concursos públicos ocorridos em 1994, 1996, 2002 

e 2006 convieram não somente para aumentar o número de docentes, como também para 

assegurar que a disciplina estivesse presente em todos os campi desta instituição escolar. 

Ratificamos, igualmente, que nesse período houve professores contratados, além dos 

mencionados neste capítulo. Esses eventos contribuíram para a realização de projetos, tais 

como o Curso de Servidores e o Programa de Residência Docente, que obtiveram êxito em 

suas propostas e continuaram acontecendo em períodos subsequentes. Finalizamos este 

capítulo delineando o final do ano de 2013, no qual houve o desmembramento do 

Departamento de Neolatinas Estrangeiras e o surgimento do Departamento de Espanhol, fato 

este que fez emergir novos projetos e demandas, como poderemos ver no próximo capítulo. 
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Capítulo 9 

O Espanhol como Departamento no Colégio Pedro II 

Amanda Lilian Aguiar de Barros Mesquita 

Daniele Gomes Cabral 

Elen Fernandes dos Santos 

Liliene Maria Hanovich Novaes da Silva 

 

Apresentação 

 

O ensino de espanhol no Colégio Pedro II, conforme exposto em capítulos anteriores, 

abarca a história de resistência dos profissionais da disciplina, atrelada à própria história do 

ensino de língua espanhola no Brasil. Os registros dos caminhos traçados ao longo dos anos 

também acabam por imprimir-se na memória da própria instituição, que possui grande 

representatividade no Brasil. Ainda que houvesse momentos de incerteza ou até de ausência 

no discorrer das linhas que imprimem esse percurso, nesses 100 anos, desde que foi registrada 

a primeira aula de espanhol no Colégio Pedro II, as lutas dos docentes fizeram com que cada 

objetivo almejado se concretizasse em ganho.  

O recorte histórico evocado neste capítulo remete a um presente que ainda está se 

dando no momento de sua escritura e, ao mesmo tempo, leva-nos a um marco que 

reconfigurou o modo de existir dos professores de espanhol no Colégio Pedro II: a sua 

organização como Departamento. Cronologicamente, referimo-nos ao período de seis anos 

compreendido entre o ano de 2014 e o de 2020. A conquista da estruturação da Equipe dos 

docentes de espanhol como Departamento foi um processo de institucionalização de um 

grupo coeso que já se encontrava em afinidade e de prontidão para dar esse passo.  

Além do relato desse marco de criação, este capítulo traz todos os desdobramentos 

vindos com a formação do recém-inaugurado Departamento. Tal levantamento documental 

permite a visualização e a reafirmação de que cada conquista teve, tem e terá seu valor. 

Portanto, após apresentarmos o contexto da criação do Departamento de espanhol do Colégio 

Pedro II, seguiremos pontuando os fatos que contribuíram para que ele chegasse às 

dimensões que tem hoje, seja por iniciativas do passado que tiveram continuidade ou pelas 

novas ideias que puderam ser implementadas por contarmos com uma equipe fortalecida 

quantitativa e qualitativamente após essa legitimação.  
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Como uma equipe de trabalho é formada por profissionais, visitamos os Concursos e 

Processos Seletivos compreendidos entre os anos de 2014 e 2019 para destacarmos os seres 

humanos por trás dos nomes que, dia a dia, fizeram e fazem esta história. Registramos, 

também, a participação do Departamento de Espanhol no Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e a inserção do espanhol como língua instrumental em 

exames internos do Colégio Pedro II. Exploramos, em sequência, a atuação do Departamento 

em programas e atividades que estão relacionados à formação docente.  

As duas primeiras referências, a supervisão de estágio e o Programa de Residência 

Docente (PRD), são prévias a 2014, mas seguiram existindo como campo de atuação em anos 

subsequentes. Apontamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(Pibid) como uma das pontes entre a escola de Educação Básica e a universidade. No excerto, 

relatamos também a criação do Grupo de Pesquisa Práticas Docentes e Ensino de Espanhol 

(Pradocens), que, além de propiciar reflexões sobre a nossa própria construção como 

docentes, foi uma das sementes que facilitou a criação da Especialização em Ensino de 

Espanhol, frente de trabalho da qual integrantes da Equipe fazem parte e um dos elos mais 

ricos que conseguimos estabelecer com professores de espanhol com quem podemos formar 

novas composições.  

Damos seguimento ao proposto com a documentação das cinco Jornadas de Estudios 

Hispánicos, que ocorreram de 2015 a 2019, um evento anual organizado a partir de um 

proponente que se voluntaria no primeiro colegiado do ano e que, junto a uma comissão 

organizadora, propicia um espaço em que pesquisas e experiências didático-pedagógicas são 

postas em contato.  

Dividimos os projetos elaborados pelo Departamento em dois grupos: os projetos de 

extensão e os projetos desenvolvidos junto aos discentes da Educação Básica. No primeiro 

grupo, fazemos conhecer melhor o oferecimento de cursos de espanhol instrumental – de 

início prévio à criação do Departamento – e de cursos de espanhol para a terceira idade. No 

segundo grupo, a Iniciação Científica Jr., Iniciação Artística e Cultural, o Projeto 

Intercâmbio Brasil – Argentina, o Soy loco por ti América: um projeto de espanhol para 

crianças que foi realizado no Campus Realengo II, e, por fim, as atividades de monitoria, que 

foram iniciadas no ano de 2018. 
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Concluímos esta composição com a recente expansão do ensino de espanhol para 

outros segmentos da instituição. Em 2017, o idioma, que só fazia parte do currículo do Ensino 

Médio Regular, passa a ser uma possibilidade de oferta no Ensino Fundamental de todos os 

campi do Colégio em que se trabalha com a referida etapa da Educação Básica. Em 2019, ele 

passa a constituir componente curricular do Projeto Classe de Aceleração Idade-Série (Cais), 

no Campus São Cristóvão II, sendo inserido, também, no currículo do Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e do recém-inaugurado Curso Técnico em Guia de 

Turismo.  

 

9.1 Um sonho compartilhado: nasce o Departamento de Espanhol 

 

A criação do Departamento de Espanhol ocorreu a partir de uma demanda feita pela 

Equipe de Espanhol aos candidatos a Reitor do Colégio Pedro II quando das eleições em 

2013. Até então o grupo compunha o Departamento de Línguas Neolatinas Estrangeiras junto 

à Equipe de Francês. Aos candidatos que participavam do referido pleito ao cargo lhes foi 

entregue a carta a seguir, na qual se expunham os motivos que legitimavam tal solicitação: 

 

A Equipe de Espanhol, aqui representada por meio desse e-mail, gostaria de 

apresentar considerações que dizem respeito ao anseio de nosso grupo em se tornar 

uma equipe independente.  

Muitas são as motivações que nos levam a isso, porém a que mais nos determina é 

a necessidade de construir um projeto autônomo, baseado na história, na 

identidade, nas práticas docentes e no ethos dessa disciplina, que sem dúvida, é 

distinta das demais, e estas, diferentes entre si. 

O ensino do Espanhol, estabelecido inicialmente no Rio de Janeiro, experimentou 

seus primeiros passos no Colégio Pedro II, no ano de 1920. Movimentos sociais, 

políticos e disciplinares retiraram o Espanhol da grade curricular, sendo este 

retomado, mais tarde, durante o período de redemocratização do país. Assim, o 

idioma voltou a inserir-se na grade curricular do Ensino Médio do Rio de Janeiro 

em 1985 e no CPII em 1995. 

A título de exemplificação, podemos recuperar as práticas do Município do RJ que 

incluiu o espanhol na grade do Ensino Fundamental no ano de 1998; e a partir de 

então quase todas as escolas particulares o adotam em suas grades curriculares, 

tanto no EF como no EM, ressalvando que este último deve cumprir com a 

obrigatoriedade de sua oferta. De igual maneira, o espanhol também é ofertado em 

praticamente todas as escolas que oferecem a Educação de Jovens e Adultos.  

Diante desse quadro buscamos refletir sobre nossa retração no CPII. Chegamos a 

ter carga de 45 tempos no Ensino Médio e por ocasião de movimentos disciplinares 

de outras LEs, a opção pelo Espanhol por parte dos alunos no EM não foi 
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totalmente considerada. A representação da Equipe de Espanhol em foros de 

discussão e de decisão parece-nos, por tudo isso, algo imperativa. 

Outras demandas poderiam ser enumeradas e discutidas no CONSUP de forma a 

atender aos anseios desse grupo, tais como: a entrada da LE no EF, no PROEJA, 

bem como sua oferta como língua instrumental nas provas de seleção do Mestrado 

Profissional da instituição. 

Por todo o exposto, acreditamos que temos necessidades e pretensões singulares 

que nos levam a crer que somente com a autonomia de nossa equipe 

conseguiríamos, de fato, concretizá-las. Não buscamos aqui questionar o trabalho 

que vem sendo desenvolvido por nossa Equipe de Neolatinas, mas confiamos que 

nos desenvolveríamos e poderíamos ampliar nosso trabalho de posse dessa 

autonomia. 

Em face de tais aspirações gostaríamos de indagar aos senhores candidatos suas 

propostas quanto à autonomia do Espanhol, bem como ao comprometimento 

quanto a essa demanda específica, de forma a não minimizar nossas questões ou 

propor soluções paliativas para uma circunstância real. 

Solicitamos, portanto, uma reunião com os senhores, caso tenham um tempo em 

sua agenda de campanha eleitoral. 

Sem mais e no aguardo de suas respostas. 

Rio de Janeiro, junho, 2013. 

Equipe de Espanhol do Colégio Pedro II1 

 

Dos candidatos a reitor, Vera Maria, Tarcísio Motta e Oscar Halac, dois deles 

responderam à solicitação e se comprometeram a levar a cabo a petição, caso fossem eleitos. Tão 

logo começou a gestão do Magnífico Reitor Oscar Halac2, a então Equipe de Espanhol seguiu 

com sua proposição e apresentou ao Conselho Superior (Consup) do Colégio Pedro II uma 

proposta3 com os seguintes argumentos em prol da criação do Departamento de Espanhol: 

 

A partir de discussões estabelecidas ao longo deste ano entre as equipes de 

Espanhol e Francês, encaminhamos a proposta de desmembramento do 

Departamento de Neolatinas, sucintamente argumentada nos parágrafos a seguir: 

Muitas são as motivações que nos levam a isso, contudo a mais determinante 

prefigura-se na necessidade de construir projetos autônomos, baseados na história, 

na identidade, nas práticas docentes e no ethos dessas disciplinas, que sem dúvida, 

são distintas das demais, e estas, diferentes entre si. 

Na construção de suas práticas pedagógicas ambas as disciplinas possuem 

dispositivos diferenciados para dar cabo às suas necessidades, suas políticas de 

línguas, de forma a conduzir o processo ensino-aprendizagem. 

A proposta aqui apresentada se reporta à necessidade da equipe de espanhol se 

fazer representar de maneira independente, dando maior ênfase aos projetos 

pedagógicos em andamento ou em construção, bem como a uma proposição e 

recomposição das políticas de línguas implementadas no Colégio Pedro II. 

 

                                                 
1 A carta está arquivada junto aos documentos digitais do Departamento de Espanhol do Colégio Pedro II.  
2 Eleito por Decreto Presidencial de 3 de outubro de 2013, publicado no DOU, Seção 2, p. 1, 4 out. 2013.  
3 O texto da proposta está arquivado junto aos documentos do Departamento de Espanhol do Colégio Pedro II.  
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Assim, em reunião extraordinária, o Consup resolveu, por meio da resolução nº 15, 

de 21 de outubro de 2013: “Art 1º Aprovar a extinção do Departamento de Línguas 

Neolatinas Estrangeiras”; “Art 2º Criar o Departamento de Língua Espanhola”; “Art 3º Criar 

o Departamento de Língua Francesa”.  

A homologação do processo de consulta para escolha de chefes dos Departamentos 

Pedagógicos do Colégio Pedro II se deu por meio do estabelecido na Portaria nº 2056, de 18 

de novembro de 2013. Com 11 votos, correspondentes aos professores que compareceram à 

votação, a Prof.ª Dra. Claudia Estevam Costa foi eleita a primeira chefe do Departamento de 

Espanhol. Em 3 de janeiro de 2014 se dá, no Salão Nobre do Campus Centro, a Solenidade 

de Posse4 dos chefes dos departamentos e dos coordenadores pedagógicos do Colégio Pedro 

II. A então empossada chefe do Departamento de Espanhol designa a Prof.ª Dra. Isabela 

Maria de Abreu como coordenadora adjunta do Departamento.  

Ao nos voltarmos para os professores que já atuaram na Chefia do Departamento, 

vale destacar que a professora Claudia Estevam Costa ingressou no Colégio Pedro II em 1994. 

Ao longo de sua trajetória, muitos foram os desafios enfrentados, em especial no que tange 

à representatividade do Espanhol na instituição. Mais de uma vez, assumiu a Coordenação 

Adjunta do Departamento de Línguas Neolatinas Estrangeiras e, nessa função, tinha como 

premissa manter a unicidade da Equipe de Espanhol. O primeiro Colegiado do novo 

Departamento ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2014, na sala 50 do Campus São Cristóvão 

III, cuja pauta5 se observa a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 A publicação da referida designação consta no DOU, Seção 2, p. 11, de 6 de janeiro de 2014.  
5 A pauta está arquivada junto aos documentos do Departamento de Espanhol do Colégio Pedro II. 
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Figura 1: Pauta do 1º Colegiado do Departamento de Espanhol, 2014. 

Fonte: Departamento de Espanhol. 

  

A gestão da professora Claudia Estevam Costa encerrou-se em 6 de setembro de 2017 

por motivo de sua aposentadoria. Entra, então, em exercício a gestão pro tempore da Prof.a 

Ma Daniele Gomes Cabral para a função de Chefe do Departamento de Espanhol. Ao assumir 

o cargo, a chefe pro tempore designa o Prof. Dr. José Ricardo Dordron de Pinho coordenador 

adjunto da Chefia do Departamento de Espanhol6. Com vistas a apresentar a nova condução 

do Departamento, a Chefia pro tempore convoca um Colegiado extraordinário para o dia 5 

de outubro de 2017. Abaixo segue a pauta do referido colegiado: 

 

 

 

                                                 
6 A aposentadoria da professora Claudia Estevam, a transição de chefia, as funções recém-designadas e a 

dispensa da professora Isabela Maria de Abreu como coordenadora adjunta do Departamento encontram-se 

publicadas em DOU de 21 de setembro de 2017, Seção 02, p. 13 (Memo. nº 0673/2017-PROEN), 

respectivamente sob os números de Portaria: 2.902, 2.903, 2.904 e 2.905. 
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 Departamento de Espanhol  
 

Colegiado Extraordinário - 05-10-17 
 

Chefe de Departamento: Profa. Daniele Gomes Cabral 
 

Coordenador Adjunto: Prof. José Ricardo Dordron de Pinho  

 
“Fundar otra vez la esperanza” (Pablo Neruda) 

(do poema “A mis obligaciones” - https://www.poemas-del-alma.com/pablo-neruda-a-mis-obligaciones.htm - Acesso em 30-09-
17) 

 
1 - Apresentação da nova chefia 
2 - Informações gerais 
* dados da equipe 
* cumprimento das exigências 
* procedimento de indicar ciência 
* procedimento de tomada de decisões coletivas 
* divulgação dos horários de cada campus com projetos  
* divulgação das provas 
* manutenção do cargo dos coordenadores 
* lotação da chefia ao deixar o cargo 
* tablets 
* PRODI 
3 - Frentes de trabalho 
* NAPNE 
* PPPI - 7º ano 
* Especialização 
* Mestrado  
* Grupo de pesquisa 

* 3ª idade  
* apostila do Fundamental 
* Revista de Línguas 
* Projeto Intercâmbio 
* Jornada 
* página do departamento no site do colégio 
* Facebook 
* Projeto Zerinho 
* Mediateca 
* Iniciação Científica 
* estágio supervisionado 
* PRD 
* PROEJA 
* banca de instrumental para a pós-graduação 
4 - Manutenção da apostila 
5 - Eleição para coordenação 
6 - Divisão de docentes entre os campi 

 

Figura 2: Pauta do Colegiado Extraordinário de outubro de 2017. 

Fonte: Departamento de Espanhol. 

 

https://www.poemas-del-alma.com/pablo-neruda-a-mis-obligaciones.htm
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A gestão dos chefes de departamentos, cujo ingresso se deu em 3 de janeiro de 2014, 

foi prorrogada por meio da Portaria nº 2.950, de 27 de setembro de 2017, na qual se resolvia: 

“Art. 1º Prorrogar o mandato dos atuais Chefes de Departamento pedagógico e de seus 

respectivos Coordenadores pedagógicos de disciplina até a conclusão do novo processo de 

consulta eleitoral”. Assim, a gestão pro tempore da chefe Daniele Cabral à frente do 

Departamento de Espanhol estendeu-se até a nova consulta à comunidade docente.  

Ao exarar a Portaria nº 472, de 10 de fevereiro de 2018, o então reitor pro tempore, 

Oscar Halac, resolve realizar consulta com vistas à escolha para o cargo de Coordenador-

geral de Departamento Pedagógico7. Como candidata única, a professora Daniele Gomes 

Cabral é eleita com 15 votos para a 2ª gestão da Coordenação-geral do Departamento de 

Espanhol. A posse8 ocorreu no Salão Nobre do Campus Centro em 23 de março de 2018.  

 

 
 

Figura 3: Posse dos coordenadores-gerais de departamentos do Colégio Pedro II, 23 mar. 2018. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II9. 

 

 

 

                                                 
7 A partir do ano de 2018, o cargo de Chefe de Departamento passou a ser designado como Coordenador-Geral 

de Departamento.  
8 A nomeação é publicada em DOU, Seção 2, p. 11, de 2 de abril de 2018, por meio da Portaria nº 792, de 19 

de março de 2018, sob o nº 832. 
9 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/7637-cpii-empossa-

novos-coordenadores-gerais.html. Acesso em: 3 jun. 2020. 
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9.2 Os Concursos Públicos para professores efetivos: de 2014 a 2019 

 

 Passados oito anos desde o último Concurso para professor de Espanhol do Colégio 

Pedro II, em 2 de dezembro de 2014 foi aberto novo Edital (nº 47/2014), ofertando uma vaga 

para professor de Espanhol do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. A banca examinadora 

foi composta pela então chefe do Departamento, Claudia Estevam Costa, a então 

coordenadora adjunta do Departamento e coordenadora do Campus Centro, Isabela Maria de 

Abreu, e as docentes Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua, do Campus Duque de Caxias, 

e Rachel Monnier Ferreira, do Campus Realengo II. Findo o certâmen, a Equipe de Espanhol 

recebeu a sua primeira docente efetiva nesta nova fase de existência como Departamento. 

Elen Fernandes dos Santos, que foi a primeira colocada entre as três aprovadas, tomou posse 

no dia 26 de agosto de 2015. No dia 10 de novembro de 2015, encerrando o cadastro de 

reserva, a aprovada Liliene Maria Novaes Pereira da Silva10 tomou posse e se juntou à equipe. 

A chegada das duas docentes foi um marco da expansão na força de trabalho do 

Departamento de Espanhol.   

 Após dois anos do primeiro Concurso Público vinculado ao recém-inaugurado 

Departamento de Espanhol, por meio do qual duas docentes efetivas foram incorporadas à 

Equipe, em 2016 um novo Edital (nº 23/2016) apresentou uma vaga para professor efetivo 

de Espanhol do Colégio Pedro II. A banca examinadora foi composta pela então chefe do 

Departamento, Claudia Estevam Costa, pela então coordenadora adjunta do Departamento e 

coordenadora do Campus Centro, Isabela Maria de Abreu, e pela então coordenadora do 

Campus Niterói, Patrícia Carvalho de Onofre. Em 22 de fevereiro de 2017, Amanda Lilian 

Aguiar de Barros Mesquita, a primeira classificada, tomou posse. No ano seguinte, outras 

três docentes aprovadas se juntaram à Equipe, encerrando o cadastro de reserva: Aline de 

Bettencourt Donato, Regina Célia de Lima e Silva e Andrea Galvão de Carvalho.  

 Transcorridos três anos desde a abertura do último Concurso Público para o 

preenchimento de vaga efetiva do Departamento de Espanhol, em 2019 abriu-se, novamente, 

um Edital (nº 23/2019) que apresentou uma vaga para professor efetivo de Espanhol. A banca 

examinadora foi composta pela coordenadora-geral do Departamento, Daniele Gomes Cabral, 

pelo coordenador adjunto do Departamento e coordenador do Campus Realengo II, José 

                                                 
10 A docente é referenciada, no decorrer da obra, como Liliene Maria Hanovich Novaes da Silva, já que o 

nome dela foi alterado após a data de sua aprovação no Concurso.   
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Ricardo Dordron de Pinho, pela coordenadora da Especialização em Ensino de Espanhol e 

do Campus Engenho Novo II, Fabrícia Dorneles Ramos, e pela docente Elen Fernandes dos 

Santos, do Campus Centro. Desta vez, logo após a divulgação dos resultados da prova 

discursiva, em 10 de março de 2020, o concurso teve de ser suspenso por um período pelo 

Comitê de Urgência da Reitoria, tendo em vista o contexto de uma pandemia de Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19 11 ). Retomado no ano de 2021 e contando com um novo 

cronograma, o certâmen se estendeu até maio, mês da homologação de seu resultado final. 

Em agosto de 2021, foram convocadas três das sete docentes classificadas: a primeira 

colocada Ana Beatriz Simões da Matta, Lisiane Masson Bastos e Evânia Maria Ferreira do 

Nascimento. O Concurso de 2019 ainda se encontra em vigência quando da escritura deste 

capítulo.    

 

9.3 Os Processos Seletivos para professores substitutos: de 2014 a 2019 

 

 Durante a sua existência como Departamento, a Equipe de Espanhol também contou 

com docentes substitutos em sua composição, somando-se quantitativa e qualitativamente à 

força de trabalho. O primeiro Processo Seletivo de professores substitutos vinculado ao 

Departamento de Espanhol foi o de Edital nº 08/2014. A banca responsável pela seleção foi 

composta pela então chefe do Departamento, Claudia Estevam Costa, pela então 

coordenadora adjunta do Departamento e coordenadora do Campus Centro, Isabela Maria de 

Abreu, e pela então coordenadora do Campus Tijuca, Maria de Fátima Lourenço da Silva. 

Dentre os oito profissionais classificados, ao longo do período de vigência do Processo 

Seletivo, fez parte do Departamento de Espanhol do Colégio Pedro II, como professor 

substituto, o docente Máximo Heleno Rodrigues Lustosa da Costa, no período de março de 

2016 a março de 2018. 

 O segundo Processo Seletivo de professores substitutos vinculado ao Departamento 

de Espanhol foi o de nº 03/2016. A banca responsável pelo Processo foi composta pela então 

                                                 
11 COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 

2 (SARS-CoV-2). No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o 

estado da contaminação como pandemia global, divulgando a necessidade da adoção de medidas de 

prevenção a nível mundial. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_infeciosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_s%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_s%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave_2
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chefe do Departamento, Claudia Estevam Costa, pela então coordenadora adjunta do 

Departamento e coordenadora do Campus Centro, Isabela Maria de Abreu, e pela 

coordenadora do Campus Humaitá, Giselle Branco Mendonça. A Seleção contou com seis 

candidatas aprovadas. No decorrer do período de vigência do Processo Seletivo, entre os anos 

de 2017 e 2018, atuaram no Departamento de Espanhol as docentes Fabiany de Melo e Gisele 

Reinaldo da Silva.  

 Dois anos depois, houve o terceiro Processo Seletivo de professores substitutos 

vinculado ao Departamento de Espanhol, o de nº 03/2018. A banca responsável pelo Processo 

foi composta pela chefe do Departamento, Daniele Gomes Cabral, pelo coordenador adjunto 

do Departamento e coordenador do Campus Realengo II, José Ricardo Dordron de Pinho, e 

pela docente Luziana de Magalhães Catta Preta, do Campus Tijuca II. Concluiu-se a Seleção 

com um total de quinze candidatos aprovados. Dentre os classificados, atuaram no 

Departamento de Espanhol, ao longo dos anos de 2018 e 2019, os docentes Peter de Sá 

Ferreira, Rodrigo Ignacio dos Santos, Evelyn Santos de França, Magaly Peres Pazello e 

Bianca Sampaio Moreno.  

 Em 2019, foi aberto o quarto Processo Seletivo de professores substitutos vinculado 

ao Departamento de Espanhol, o de nº 08/2019. A banca responsável pela seleção foi 

composta pela coordenadora-geral do Departamento, Daniele Gomes Cabral, pela 

coordenadora da Especialização em Ensino de Espanhol e do Campus Engenho Novo II, 

Fabrícia Dorneles Ramos, e pela docente e coordenadora do Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do Campus Engenho Novo II, Fernanda 

Barroso Panaro. A Seleção foi concluída com vinte e três aprovados. Dentre os classificados, 

entre os anos de 2019 e 2021, atuaram no Departamento de Espanhol os docentes Vânia 

Ramos da Paixão Noronha, José de Sousa Lira Filho, Danielle Couto Fernandes, Márcia 

Cristina Serino Almeida Reis, Keli Cristina do Nascimento Aragão, Fernanda Delgado de 

Almeida, Jessica de Figueiredo Machado e Maria da Conceição Guerra de Moraes.  

 

9.4 A atuação no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

 

O Colégio Pedro II integra o grupo de instituições parceiras que ofertam cursos no 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Assim, por meio 
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do Edital nº 15 de 12 de maio de 2014, o Colégio abriu Processo de Seleção Pública 

Simplificada para bolsistas atuarem no Programa. Esse documento ofertava 01 (uma) vaga 

para professor de espanhol e, após apresentação de documentação comprobatória, esta foi 

ocupada pela professora Daniele Gomes Cabral. A docente ministrou aulas pelo Programa 

entre julho e outubro de 2014, cumprindo carga horária de 156 horas no Campus Engenho 

Novo II, no turno da noite. 

No ano de 2015, a atuação do Departamento de Espanhol dentro do Programa passou 

a ocorrer em mais duas modalidades: supervisor conteudista e revisor. A chamada para 

supervisor conteudista foi feita pelo Edital Institucional de Extensão nº 01/2015 para 

bolsistas no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). Tal tarefa tinha como princípio a produção e organização do material didático 

dos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ofertados pelo Colégio Pedro II. Nessa 

categoria, a professora Luziana de Magalhães Catta Preta foi a responsável pela produção do 

material de espanhol que seria ofertado. 

Já para a modalidade de revisor, a convocação se deu por meio do Edital Institucional 

de Extensão nº 02/2015 para bolsistas no âmbito do Pronatec. Aqui, atendeu à chamada o 

professor José Ricardo Dordron de Pinho. Sua tarefa consistiu na revisão do material 

elaborado pela supervisora conteudista. 

 

9.5 Espanhol como língua instrumental em exames internos 

 

Dando prosseguimento ao histórico do campo de atuação do Departamento de 

Espanhol dentro da Instituição, cabe ressaltar sua participação junto ao Mestrado 

Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB) e ao Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional (Profmat), como um exame de proficiência leitora. 

O Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB), um dos cursos 

Stricto Sensu oferecidos pelo Colégio Pedro II, tem por principal público-alvo os professores, 

sobretudo da rede pública de ensino, que buscam um espaço de reflexão amplamente 

vinculado com sua prática cotidiana. A formação mais ampla do docente também figura 

como um dos objetivos do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 

(Profmat), outro curso Stricto Sensu voltado a professores da Educação Básica, oferecido por 
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diferentes Instituições de Ensino Superior que estão associadas em rede nacional. O Colégio 

Pedro II, em 2015, tornou-se a primeira Instituição Federal de Ensino Básico a fazer parte 

deste Programa.  

Em ambos os Mestrados, a participação do Espanhol se dá a partir de exames de 

proficiência leitora realizados pelos mestrandos como uma exigência interna do Regulamento 

da Pós-graduação para que o aluno alcance o grau de Mestre. Vale destacar que tais exames 

de proficiência são concebidos pelos professores que os confeccionam, a partir de uma 

perspectiva de leitura instrumental, o que exclui a cobrança puramente linguística ou lexical 

com fim em si mesmas e amplia as possibilidades de exploração da leitura a partir das 

estratégias de que o candidato lança mão e que lhe permitem a compreensão do(s) texto(s). 

Os professores do Departamento que já participaram, em diferentes edições, da confecção 

de exames de proficiência para estes Mestrados são: Cláudia Estevam, Patrícia Ruel, Isabela 

Abreu, Fabrícia Dorneles, Maria Cecília Bevilaqua, José Ricardo Dordron de Pinho, Daniele 

Cabral, Andrea Galvão e José Lira. Com a participação desses professores, amplia-se o leque de 

atuação do Espanhol nestas distintas instâncias dentro do Colégio Pedro II. 

 

9.6 A formação docente na trajetória do Departamento de Espanhol 

 

9.6.1 O Departamento de Espanhol e a Supervisão de Estágio: uma ponte com a 

universidade 

 

A equipe que compõe o Departamento de Espanhol, desde tempos prévios a sua 

criação, tem como uma de suas frentes de atuação a Supervisão de Estágio de licenciandos. 

Os estagiários recebidos a partir de 2014 tiveram como curso de origem a graduação em 

Letras – Português-Espanhol – e vieram especificamente da UFRJ, instituição que manteve 

convênio com o Colégio Pedro II nos anos subsequentes. Durante a vigência de seus estágios, 

cada um desses licenciandos esteve associado a um professor de Espanhol do Colégio, 

atuante como supervisor de estágio, função que representa um lado da ponte desta construção 

interinstitucional da formação docente, já que a figura que se faz presente no outro lado da 

mesma ponte é um docente da universidade conveniada.  
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Os trâmites referentes a essa ação envolvem a universidade, a Coordenação-Geral do 

Departamento e a Central de Estágios do Colégio Pedro II, sendo realizados da seguinte 

forma: no início do ano letivo, a Central de Estágios solicita à Coordenação-Geral do 

Departamento o levantamento da disponibilidade dos docentes da Equipe para esse fim. 

Posteriormente, a Central de Estágios envia os campi de atuação e turnos possíveis para a 

Coordenação de Estágios da universidade, responsável por deixar os candidatos a estagiários 

a par das regras, prazos e procedimentos para a realização da inscrição. Findo o processo e 

oficializado o vínculo, o estagiário pode se dirigir ao campus de atuação do seu supervisor 

de estágio para iniciar a vivência exigida pelo componente curricular cursado na universidade.  

O Estágio Supervisionado “constitui-se como uma das condições para a obtenção da 

licença que autoriza o exercício profissional de professor” (CIDRINI, 2018, p. 429). Portanto, 

salienta-se que a postura do Departamento de Espanhol frente à prática é de reconhecimento 

da implicação dos docentes nesse processo. Há disponibilidade de tempo para o trabalho em 

sala de aula e fora dela, visando ao acolhimento e à orientação dos estagiários recebidos. 

Cria-se um espaço de construção para esse encontro, que pode permitir trocas pedagógicas, 

reflexões, elaborações de materiais e o que mais estiver de acordo com os objetivos do 

componente curricular e do professor universitário que orienta os passos que o licenciando 

pretende dar a partir dessa vivência.  

Já atuaram com o recebimento de estagiários os seguintes docentes 12  do 

Departamento de Espanhol: Daniele Cabral, Fernanda Panaro, Giselle Mendonça, Isabela 

Abreu, Janaína Amorim, José Ricardo Dordron de Pinho, Luziana Catta Preta, Maria de 

Fátima Lourenço, Patrícia Ruel, Rachel Monnier e Viviane Guimarães.  

 

9.6.2 O Programa de Residência Docente (PRD) a partir de 2014 

 

O Programa de Residência Docente (PRD) foi criado no Colégio Pedro II no ano de 

2011 e implantado em maio de 2012. Ele visa a aprimorar a formação do professor da 

Educação Básica a partir de uma vivência no ambiente da escola por meio de um projeto de 

formação continuada. O desenvolver das atividades ocorre a partir do pareamento de 

                                                 
12 Os docentes listados compunham o Departamento de Espanhol no ano de 2020 e relataram já terem exercido 

a função de Supervisão de Estágio durante sua trajetória profissional no Colégio Pedro II.  
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professores, inicialmente recém-formados 13 , os residentes docentes, com professores 

orientadores do Colégio Pedro II, denominados professores supervisores. Juntos, os pares 

compartilham questões de ensino-aprendizagem em sua área e disciplina correspondente, 

aspectos da vida escolar e metodologias e estratégias pedagógicas empregadas na Instituição.  

Além dos residentes docentes, que são professores oriundos da Secretaria de Estado 

de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) e da Secretaria Municipal de Educação (SME), e 

dos professores do Colégio Pedro II que atuam como professores supervisores, compõem 

suas categorias de participantes o coordenador de área e a Coordenação Institucional e de 

Gestão do Programa. A primeira relaciona-se aos Departamentos do Colégio Pedro II e a 

segunda à Reitoria e Pró-reitoria do Colégio, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes) e às Secretarias Estadual e Municipal de Educação. 

São objetivos 14  do PRD, segundo suas diretrizes: a contribuição para o 

aprimoramento do desempenho de docentes recém-formados no ambiente da escola pública 

e o aperfeiçoamento da competência profissional adquirida na graduação; a capacitação dos 

participantes com a finalidade de que ajam como multiplicadores em seus ambientes 

educacionais; o desenvolvimento de estratégias pedagógicas apropriadas à realidade 

educacional da rede estadual/municipal; a criação de produtos acadêmicos relacionados à 

prática docente, aplicáveis à(s) realidade(s) da escola pública.  

Desde a sua implementação, o programa prevê o cumprimento de uma carga horária, 

variável de acordo com o Edital, distribuída no período de um ano letivo, correspondente a 

atividades presenciais e a distância, assim como o desenvolvimento de práticas no contexto 

escolar do residente. O residente docente tem sua carga distribuída entre três áreas: atividades 

na área de docência, atividades em setores administrativo-pedagógicos do Colégio Pedro II 

e atividades em formação continuada. A avaliação dos residentes é realizada por meio de 

conceitos, segundo os quais “A” corresponde a um desempenho excelente, “B” a um bom 

desempenho e “C” a um desempenho insatisfatório. Desse modo, os residentes docentes que 

alcançam os conceitos “A” ou “B” são certificados como Especialistas em Educação Básica 

(pós-graduação lato sensu).  

                                                 
13 Inicialmente o Programa tinha por objetivo a formação do jovem professor, mas com o tempo verificou-se 

que ele atendia a uma demanda de formação continuada mais abrangente. 
14 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/programa. Acesso em: 5 jun. 2020. 
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Nas edições prévias à consolidação do Departamento de Espanhol, a docente Patrícia 

Ruel atuou como professora supervisora dos residentes docentes em 2012 e 2013, sob a 

coordenação de área da professora Bianca Berk. No ano de 2012, a docente pareou com as 

residentes Flaviana Anselmo, Kelly Bandeira, Lígia Leite, Patrícia Bergsten e Raquel de 

Lima, atuando no Campus Engenho Novo II. Já no ano de 2013, Patrícia Ruel pareou com as 

residentes Bianca Freitas e Patrícia Cabral, atuando no mesmo campus.  

Segue quadro com o título do produto acadêmico final, apresentado pelas docentes 

dos programas dos anos de 2012 e 2013: 

 

Quadro 1:  Produtos acadêmicos finais dos residentes docentes de Espanhol dos anos 

de 2012 e 2013 
 

Residente Docente Título do Produto Acadêmico Final Ano da 

Defesa  

Flaviana dos Santos 

Anselmo 

Publicidade: um gênero a serviço de outros. O uso do 

gênero discursivo como recurso introdutório de 

gêneros textuais. 

2013 

Kelly Cristina da Silva 

Bandeira 

Ensino de espanhol: língua estrangeira pelo viés da 

leitura.  

2013 

Lígia Sisto dos Santos 

Leite 

O literário e o não literário em diálogo: uma proposta 

pedagógica para o desenvolvimento da compreensão 

leitora em E/LE no Ensino Médio.  

 

2013 

Raquel Freitas de Lima 

 

Patrícia e Silva da Fonseca 

Bergsten 

Trabalhando a compreensão leitora através de 

imagens.  

2013 

Bianca Reis de Freitas Gêneros textuais e o ensino da língua espanhola: o 

uso do folheto turístico como elemento incentivador 

da criatividade e da escrita. 

2014 

Patrícia Araújo Ferreira 

Cabral 

O uso do cinema na sala de aula e o trabalho com 

gêneros textuais. 

2014 

 

Fonte: Anuário do Programa de Residência Docente: 2012-201715.  

 

Em 2014, ano em que os docentes de Espanhol do Colégio Pedro II alcançaram uma 

organização como Departamento próprio, o coordenador do Campus Realengo II, José 

Ricardo Dordron de Pinho, passou a ser o professor de espanhol supervisor no Programa de 

Residência Docente, sob a coordenação de área da professora Mônica Queiroz. Tais 

mudanças ocorreram mediante Processo Seletivo para professor supervisor e professor 

                                                 
15  Disponível em: https://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/files/2019/06/Anuario-PRD-2012-2017-final.pdf. 

Acesso em: 3 jun. 2020. 
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coordenador. Os candidatos a residentes convocados que concluíram o Programa do ano em 

questão foram os docentes Amaury Ferreira, Cláudio Rocha, Letícia Gomes e Taís Moreira, 

todos no campus de atuação do supervisor. Segue tabela com o título do produto acadêmico 

final apresentado pelos docentes do Programa do ano de 2014: 

 

Quadro 2:  Produtos acadêmicos finais dos residentes docentes de espanhol do ano de 2014 

 
Residente Docente Título do Produto Acadêmico Final Ano da 

Defesa  

Amaury da Silva Ferreira O trabalho com textos literários em aulas de línguas 

estrangeiras. 

2015 

Cláudio dos Reis Rocha Atividades lúdicas: um novo olhar sobre o aprendizado 

de língua estrangeira. 

2015 

Letícia de Castro Gomes O professor como produtor de seu material didático: 

apresentação de slides. 

2015 

Taís de Oliveira Moreira Apostila de textos teóricos em espanhol para estudantes 

de Agropecuária e Zootecnia.  

2015 

 

Fonte: Anuário do Programa de Residência Docente: 2012-201716.  
 

Nos anos de 2015 e 2016, últimos anos em que o Departamento de Espanhol 

participou do PRD17, dois docentes de espanhol atuaram no Programa. José Ricardo Dordron 

de Pinho seguiu atuando como professor supervisor, pareando com as residentes Fernanda 

Costa e Hosana Amaral, em 2015, e com a residente Deyse da Rocha no ano subsequente. Já 

Patrícia Carvalho de Onofre pareou com as residentes Ana Cláudia de Carvalho e Zálima 

Viana no ano de 2015. Segue tabela com o título do produto acadêmico final apresentado 

pelas docentes dos Programas dos anos de 2015 e 2016: 

 

Quadro 3:  Produtos acadêmicos finais dos residentes docentes de espanhol dos anos de 

2015 e 2016 
Residente Docente Título da Produto Acadêmico Final Ano 

da 

Defesa  

Ana Cláudia Esteves de 

Carvalho 

O Ensino a Distância e a criação de uma sala de aula virtual de 

espanhol: uma experiência em CEJA. 

2016 

Fernanda Costa O ensino de espanhol por meio de atividades interdisciplinares: uma 

experiência mobilizadora.  

2016 

Hosana Leal Amaral Aproximando o aluno do Ensino Médio da cultura hispânica.  2016 

Zálima dos Anjos Siqueira 

Viana 

Bullying: um problema a ser traduzido. Sequência didática de 

atividades de compreensão leitora com base em gêneros textuais 

diversificados. 

2016 

                                                 
16  Disponível em: https://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/files/2019/06/Anuario-PRD-2012-2017-final.pdf. 

Acesso em: 3 jun. 2020. 
17 Ressaltamos que este capítulo foi finalizado em junho de 2020 e que as referências à atuação do Departamento 

de Espanhol no PRD contemplam unicamente os residentes que concluíram o trabalho final do Programa.  
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Deyse Lima da Rocha Pensando a diversidade e o estereótipo de gênero a partir do trabalho 

com gêneros textuais diversificados nas aulas de espanhol. 

2017 

Fonte: Anuário do Programa de Residência Docente: 2012-201718.  

 

Durante o período de 2012 a 2017, dezesseis residentes docentes de espanhol 

conquistaram o título de Especialista em Educação Básica pelo Programa de Residência 

Docente, cinco deles antes da consolidação da Equipe de Espanhol como Departamento e os 

outros onze depois desse importante marco. Entre os anos de 2017 e 2020, conforme 

mencionado, o Departamento de Espanhol não participou do Programa.  

 

9.6.3 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) configurou uma 

ação da Política Nacional de Formação de Professores proposta pelo MEC. Em sua dinâmica, 

licenciandos que estão na primeira metade de seu curso de graduação são aproximados do 

cotidiano de escolas públicas de Educação Básica por meio de atividades práticas, sendo 

inseridos em seu dia a dia e contexto. Trata-se de uma parceria entre as instituições de ensino 

superior e as redes de ensino. 

A atuação do Departamento de Espanhol no Pibid-UERJ/Capes se deu por meio da 

participação das docentes Janaína Monteiro Amorim e Maria de Fátima Lourenço da Silva. 

As professoras integraram, como bolsistas, o projeto institucional “Saber Escolar e Formação 

Docente na Educação Básica”, contemplado pelo Edital nº 061/2013 19 , da Capes, pelo 

período de março a dezembro de 2014. 

As professoras supervisionaram, cada uma, um grupo de 5 (cinco) licenciandas, 

também bolsistas do Programa. A professora Janaína Amorim atuou no Campus São 

Cristóvão III e a professora Fátima Lourenço, no Campus Tijuca II. Como culminância do 

projeto, elas produziram, em conjunto com as bolsistas e as coordenadoras de área da UERJ, 

as professoras Elda Firmo Braga e Talita de Assis Barreto, o artigo intitulado “A contribuição 

da escola para o fomento do pensamento crítico por meio do ensino de LE.” Ambas as 

professoras bolsistas ressaltaram em seus relatórios finais a enriquecedora parceria entre o 

                                                 
18  Disponível em: https://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/files/2019/06/Anuario-PRD-2012-2017-final.pdf. 

Acesso em: 3 jun. 2020. 
19  Disponível em: https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_061_2013_PIBID.pdf. 

Acesso em: 5 jun. 2020. 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_061_2013_PIBID.pdf
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Pibid-UERJ e o Colégio Pedro II, tendo sido “amplamente exitosa” para supervisoras, 

bolsistas e discentes. 

 

9.6.4 O Grupo de Pesquisa Práticas Docentes e Ensino de Espanhol (Pradocens) 

 

No ano de 2015, a então chefe do Departamento de Espanhol, Claudia Estevam, 

idealizou e criou o Grupo de Pesquisa Práticas Docentes e Ensino de Espanhol (Pradocens), 

passando a liderá-lo. O Pradocens era vinculado ao Colégio Pedro II, estava inscrito na área 

de Linguística, Letras e Artes e foi registrado no Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil20, 

um dos portais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Quando o Grupo de Pesquisa Práticas Docentes e Ensino de Espanhol foi criado, seus 

integrantes tiveram como objetivo inicial solidificar as bases teóricas daquela que viria a ser 

a Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol – LE 21 , 

inaugurada no ano seguinte, 2016. No ano de 2017, após a aposentadoria de sua criadora, a 

liderança do Grupo foi assumida pelas docentes Luziana Catta Preta e Patrícia Onofre, que o 

conduziram até 2019, ano em que foi encerrado devido à existência de demandas de outra 

ordem a serem cumpridas pelo Departamento.  

Durante o seu tempo ativo, o grupo esteve atrelado a questões caras relativas à 

Especialização, também abrangendo suas discussões para a Educação Básica, tendo em 

vista as possibilidades abertas por sua linha de pesquisa “Saberes da Prática na 

Constituição do Currículo Escolar em Espanhol – LE”. Acompanhando discussões 

globais levantadas no Colégio Pedro II, os docentes do Grupo de Pesquisa debruçaram-

se sobre o próprio currículo e passaram a construir um embasamento teórico visando a 

uma futura reestruturação. Dentre as obras elencadas para debate nos seus últimos anos 

de atividade, destaca-se “O currículo como fetiche: a poética e a política do texto 

curricular”, de Tomaz Tadeu da Silva, que apresenta os estudos sobre currículo desde sua 

gênese até teorias mais recentes.  

                                                 
20 Quando ativo, o registro do grupo encontrava-se disponível em: 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5184414685185987. Acesso em: 5 maio 2020.  
21 A Especialização criada pelo Departamento de Espanhol será abordada no próximo subtópico.  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5184414685185987
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Os pesquisadores que faziam parte da última configuração do Pradocens eram as 

líderes, Prof.ª Dra. Luziana Catta Pretta e Prof.ª Dra.  Patrícia Onofre, e os integrantes, 

Prof.ª M.ª Amanda Mesquita, Prof.ª M.ª Daniele Cabral, Prof.ª M.ª Elen Fernandes, 

Prof.ª M.ª Fabrícia Dorneles, Prof.ª Dra.  Isabela Abreu, Prof.ª M.ª Maria Cecília 

Bevilaqua, Prof.ª Maria de Fátima Lourenço, Prof.ª M.ª Rachel Ferreira e Prof.ª M.ª 

Viviane Guimarães. Também já fizeram parte do grupo em questão os pesquisadores: 

Prof. Dr. José Ricardo Dordron de Pinho, Prof.ª Dra. Dayala Vargens (membro externo 

– UFF), Prof.ª Dra. Claudia Estevam e Prof.ª M.ª Patricia Ruel.  

 

9.6.5 Especialização em Ensino de Espanhol: pela construção de elos e de conhecimento 

mútuo 

 

O surgimento de um Curso de Pós-graduação lato sensu na área de Espanhol dentro 

do Colégio Pedro II mostra-se como o resultado de uma longa trajetória de lutas e persistência. 

Poder expandir a atuação intelectual dos docentes da Instituição a partir de um diálogo com 

outros profissionais da área que buscam aprimorar-se por meio do Curso é, de fato, a 

concretização de um grande projeto pelo Departamento, que, no marco de suas conquistas, 

abre, no primeiro semestre de 2016, sua primeira turma da então chamada Especialização em 

Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol-LE.  

A Especialização, com 360 (trezentos e sessenta) horas de duração, ofereceu 30 

(trinta) vagas para o curso, a realizar-se no período de 7 de março de 2016 a 31 de julho de 

2017, conforme informações presentes no Edital nº 04/2015, divulgado pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. A banca examinadora de sua primeira edição 

(2016) foi composta pelas professoras Isabela Abreu, Claudia Estevam, Patrícia Onofre e 

Fabrícia Dorneles.  
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Figura 4: Cartaz de divulgação da 1ª turma da Especialização, pela Propgpec. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II22. 

 

                                                 
22 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2015/NOVEMBRO/Cartaz-Espec-

Espanhol.pdf. Acesso em: 2 dez. 2019. 
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O Processo Seletivo conformou-se de duas etapas, a saber, uma prova escrita 

discursiva, em espanhol, e uma entrevista, em português, ambas de caráter eliminatório e 

classificatório. Para ser considerado aprovado na primeira etapa (exame discursivo), o 

candidato deveria alcançar um grau mínimo de 7,0 (sete), o que o habilitaria a passar à 

segunda etapa (entrevista), na qual, em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), estaria aprovado 

se alcançasse uma nota também igual ou superior a 7,0 (sete). O exame discursivo estruturou-

se a partir de tópicos relacionados a “concepções teóricas no ensino de LE e à prática 

docente”, seguindo os temas propostos e as indicações bibliográficas contidas ao final do 

Edital e estando também o candidato livre para optar por um recorte teórico distinto. Abaixo 

seguem os tópicos sugeridos pelo Edital: 

 

ANEXO II 

PROPUESTA TEMÁTICA 

El examen escrito se realizará en lengua española. 

1- Lengua y discurso: concepciones teóricas y metodológicas en la enseñanza del 

español. 

2- Enseñanza y aprendizaje del español/LE: aspectos culturales y sociolingüísticos. 

3- Lectura/ literacidad y producción textual en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del español. 

4- Formación de profesores de español en el contexto educativo brasileño. 

5- Práctica docente: elaboración de materiales de enseñanza de Español/LE.23 

 

Com o intuito de atender àqueles que terminaram seu curso de graduação 

(bacharelado ou licenciatura) em Letras (Português-Espanhol) com diplomas reconhecidos, 

o Curso de Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol-LE 

tem por objetivos (gerais e específicos): 

 

Objetivo geral 

Contribuir para a capacitação de graduados em espanhol para o trabalho em escolas 

de educação básica e formar especialistas no sentido de aprimorar o conhecimento 

linguístico-discursivo do profissional que atua na área de Língua Espanhola, de 

forma a desenvolver uma visão crítica das políticas linguísticas, públicas, 

curriculares e educacionais no Brasil. 

                                                 
23 Cf. Edital nº 04/2015. Disponível em: https://www.cp2.g12.br/atos_administrativos/3963-edital-n%C2%BA-

04-2015-processo-seletivo-especializa%C3%A7%C3%A3o-em-educa%C3%A7%C3%A3o-

lingu%C3%ADstica-e-pr%C3%A1ticas-docentes-em-espanhol-le.html. Acesso em: 7 dez. 2016. 
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Objetivos específicos 

Apresentar métodos e técnicas que norteiem a pesquisa bibliográfica, a elaboração 

de projetos, a pesquisa de campo e a redação de trabalhos acadêmicos; 

Propor a reflexão de forma crítica e contextualizada de questões relevantes sobre a 

Educação Linguística em línguas estrangeiras na educação básica; 

Discutir temas fundamentais no campo do currículo, com foco na análise de 

políticas de currículo, bem como de políticas linguísticas no espaço escolar; 

Compreender a estreita relação entre o ensino/aprendizagem de língua estrangeira 

e as práticas pedagógicas multiculturais e sua relevância para a construção das 

identidades dos estudantes; 

Identificar, compreender e analisar as políticas públicas em educação básica, bem 

como relacionar e avaliar criticamente os livros didáticos aprovados pelo PNLD; 

Refletir sobre os conceitos de gênero discursivo e tipologia textual e desenvolver 

habilidades direcionadas à sua abordagem em sala de aula; 

Identificar e discutir criticamente as características da EJA como modalidade de 

ensino da educação básica; 

Propor a reflexão sobre a educação inclusiva no contexto da escola básica: questões 

legais, conceituais e abordagens inclusivas na prática educativa. 24 

 

Observa-se, pela análise destes objetivos, que a pós-graduação oferecida pelo 

Departamento de Espanhol busca proporcionar aos alunos um ambiente de desenvolvimento 

de seus conhecimentos linguístico-discursivos e metodológicos, bem como de ampliação de 

sua visão de mundo e sua criticidade no que respeita às políticas relacionadas ao Ensino de 

Espanhol no país. As linhas de pesquisa25 oferecidas neste primeiro momento (primeira 

turma) confirmam esta busca por uma formação continuada ampla e abrangente, bastante em 

tom com as discussões e demandas sobre o ensino-aprendizagem da língua espanhola em 

circulação na sociedade:  

 

Quadro 4:  Ensino em Espanhol – Linhas de pesquisa 
 

1- Discurso, identidade e cultura no ensino-aprendizagem de Espanhol-LE 

1.a – Práticas culturais e identitárias nas aulas de Espanhol-LE 

1.b – Processos dialógicos entre literatura e ensino de Espanhol-LE 

1.c – Identidade linguística hispânica: aspectos fonético-fonológicos, morfológicos ou sintáticos 

2- Letramento e ensino-aprendizagem de Espanhol-LE na educação básica 

                                                 
24 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/pos-graduacao/lato-sensu/ensino-em-

espanhol/objetivo/. Acesso em: 2 dez. 2016. 
25 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/pos-graduacao/lato-sensu/ensino-em-

espanhol/ensino-em-espanhol-linhas-de-pesquisa/. Acesso em: 2 dez. 2016. 
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2.a – Gêneros discursivos orais ou escritos 

2.b – Análise e produção de materiais didáticos orais ou escritos 

2.c – Leitura e escrita em Espanhol-LE 

3- Políticas linguísticas e curriculares para o ensino de Espanhol-LE 

3.a – Políticas linguísticas e ensino de Espanhol-LE no Brasil 

3.b – Perspectivas curriculares no ensino de Espanhol-LE (EF ou EM ou EJA) 

Fonte: Blog da Propgpec (2016)26. 
 

Ao analisar sua concepção de ensino, compreende-se que há uma ênfase na reflexão 

de problemáticas que atingem a prática de professores atuantes na Educação Básica, o que 

conduz a uma estruturação do Curso com base em um enfoque discursivo e dialógico, de 

acordo com informações contidas em sua proposta pedagógica. Sob tal ótica, a integração 

entre teoria e prática revela-se como uma máxima norteadora para a organização das 

Disciplinas do Curso, que, em sua primeira edição, realizou-se no prédio da Propgpec, em 

São Cristóvão, às segundas e às quartas, das 17h30min às 21h30min. A coordenadora da 

primeira edição foi a Prof.ª Dra. Claudia Estevam, então chefe do Departamento.  

A aula inaugural ficou a cargo da coordenadora do Curso, a Prof.ª Dra. Claudia 

Estevam, que proferiu a palestra "Inscrevendo a escola básica na história da formação 

docente de Espanhol-LE: uma conquista dos professores do Colégio Pedro II" e do convidado, 

o Prof. Dr. Antonio Ferreira da Silva Júnior (CEFET), cuja palestra se intitulou "Abordagens 

contemporâneas de ensino de espanhol como língua adicional na educação básica". Abaixo 

seguem os docentes que integraram o Curso nesse primeiro momento, bem como as 

Disciplinas oferecidas27: 

 

Quadro 5: Corpo docente da Pós-graduação 

Professores Titulo Currículo Lattes 

Cláudia Estevam Costa Doutora http://lattes.cnpq.br/3580526975397850 

Fabrícia Dorneles Ramos Mestre http://lattes.cnpq.br/0813186794845808 

                                                 
26 Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/pos-graduacao/lato-sensu/ensino-em-

espanhol/ensino-em-espanhol-linhas-de-pesquisa/>. Acesso em: 02 dez. 2016. 
27 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/pos-graduacao/lato-sensu/ensino-em-

espanhol/ensino-em-espanhol-corpo-docente/. Acesso em: 2 dez. 2016. 

http://lattes.cnpq.br/3580526975397850
http://lattes.cnpq.br/0813186794845808
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Isabela Maria de Abreu Doutora http://lattes.cnpq.br/4180384200424433 

José Ricardo Dordron de Pinho Doutor http://lattes.cnpq.br/2065557930475824 

Luziana de Magalhães Catta Preta Doutora http://lattes.cnpq.br/6346769533367790 

Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua Mestre http://lattes.cnpq.br/2245269790109873 

Patrícia Carvalho de Onofre Doutora http://lattes.cnpq.br/5967440653231955 

Fonte: Blog da Propgpec (2016)28. 
 

 

Quadro 6: Ensino em Espanhol – Estrutura curricular 

Disciplinas Carga Horária 

Metodologia e técnicas de pesquisa 32h 

Educação linguística, currículo escolar e práticas docentes em 

Espanhol/LE 48h 

O ensino de espanhol como língua estrangeira: abordagens 

multiculturais 48h 

Práticas docentes na educação de jovens e adultos (EJA) 44h 

Gêneros discursivos e tipologias textuais: teoria e prática 48h 

O livro didático de espanhol: histórico, avaliação crítica e produção de 

materiais complementares. 48h 

Tópicos Especiais I - Práticas docentes: Espanhol e Arte; e Educação 

inclusiva e ensino de espanhol- LE: abordagens teóricas e práticas; 32h 

Tópicos Especiais II - O componente fonético-fonológico na formação 

profissional e na prática pedagógica do professor 

____________________________________________________ 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 

32h 

 

28h 

________ 

360h 

Fonte: Blog da Propgpec (2016)29. 

 

                                                 
28 Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/pos-graduacao/lato-sensu/ensino-em-

espanhol/ensino-em-espanhol-corpo-docente/>. Acesso em: 02 dez. 2016. 
29 Fonte:<http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/pos-graduacao/lato-sensu/ensino-em-espanhol/ensino-em-

espanhol-estrutura-curricular/>. Acesso em 02 dez. 2016. 

http://lattes.cnpq.br/4180384200424433
http://lattes.cnpq.br/2065557930475824
http://lattes.cnpq.br/6346769533367790
http://lattes.cnpq.br/2245269790109873
http://lattes.cnpq.br/5967440653231955
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Nesta primeira edição da Especialização, a disciplina Tópicos Especiais I contou com a 

colaboração de professores externos ao seu corpo docente. Assim temos: Práticas docentes: 

Espanhol e Arte – professora Patrícia Ruel; Educação inclusiva e ensino de espanhol-LE: 

abordagens teóricas e práticas – professora Daniele Gomes Cabral, professor Pedro Rafael Oliveira 

Pinto, professora Maria Aparecida Etelvina Ivas Lima e professor André Lima Cordeiro (Ines). 

O processo de avaliação das disciplinas do curso não é homogêneo. Varia de acordo 

com a proposta de cada professor, o que pode incluir a apresentação de seminários, a 

realização mesma de provas escritas ou ainda a confecção de materiais didáticos, por 

exemplo, a depender do recorte desenvolvido pelo docente. Ao longo das disciplinas, o aluno 

é avaliado numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e precisa alcançar o mínimo de 7,0 (sete) 

para aprovação. Além disso, ao término do Curso, se aprovados em todas as disciplinas, os 

alunos apresentam um trabalho de escritura final, que, na primeira turma, tratou-se de um 

artigo com um mínimo de 30 páginas, confeccionado de acordo com as normas da ABNT e 

orientado por um dos professores do Curso. 

Após uma solicitação feita pela Propgpec, a partir da segunda turma (Edital de 

2017/02), o artigo foi substituído pela escritura de uma monografia, com um mínimo de 50 

e um máximo de 100 páginas, também orientada por um dos professores do Programa da 

Especialização. Ambos (artigo e monografia) deveriam ser apresentados a uma banca 

examinadora, composta por três docentes (o professor orientador, um professor interno ao 

Programa e um professor externo, convidado pelo professor orientador e pelo aluno do 

Curso). Para aprovação na monografia, o aluno precisa de nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

Para os casos de notas entre 5,0 e 6,9, há a possibilidade de uma nova análise das correções 

sugeridas, após um prazo de dois meses.  

Para a formação desta segunda turma, com vigência de março de 2017 a junho de 

2018, a banca examinadora do Processo Seletivo foi composta pelas professoras Isabela 

Abreu, Maria Cecília Bevilaqua e Luziana Catta Preta, também docentes de Espanhol do 

Colégio Pedro II. O Edital nº 05/2016, que rege esta edição do Curso, convoca os candidatos 

para 30 vagas no primeiro semestre de 2017. Este Edital de formação da segunda turma 

apresenta similaridades com o da primeira edição do Curso, com exceção da exclusão da 

entrevista como etapa de avaliação e sua substituição pela entrega de uma Carta de Intenções 

pelos candidatos, na qual deveriam apresentar sua trajetória profissional e acadêmica, 
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motivações para candidatar-se à vaga, expectativas quanto ao futuro e seu foco de interesse, 

de acordo com um modelo oferecido no próprio edital.  

Na sequência, tivemos o Edital nº 04/2017, para o ingresso de candidatos no segundo 

semestre deste mesmo ano (agosto de 2017 a julho de 2018, conforme Edital). Foram 

oferecidas 25 vagas, ocupadas a partir da avaliação de Exame Escrito com temas similares 

aos da primeira edição do curso e com o mínimo de grau 6,0 para a aprovação do candidato. 

Uma observação importante é que ambos os editais conformaram uma única turma, cujos 

alunos terminaram suas defesas em março de 2019, após todas as prorrogações concedidas. 

Como antes dito, os candidatos que ingressaram a partir desta segunda chamada de 2017 

passaram a fazer parte de um modelo de avaliação que substituiu o artigo pela escritura da 

monografia, apresentada ao final do curso.  

A segunda edição do Curso foi oferecida no Campus Centro, às segundas e às quartas, 

das 18h15min às 21h. A aula inaugural ocorreu no dia 7 de agosto de 2017 e ficou a cargo 

do Prof. Dr. Leandro Cristóvão (CEFET), com a palestra “Ações, Reflexões e Inspirações 

Anti-hegemônicas para a sala de aula de línguas”. É importante destacar que esta edição do 

Curso contou com uma atualização de suas linhas de pesquisa e de seu Corpo Docente. Com 

a aposentadoria da professora Claudia Estevam, a professora Fabrícia Dorneles assume o 

cargo de coordenadora do Curso em setembro de 2017, a convite professora Daniele Cabral, 

logo após a entrada de sua gestão pro tempore para a então função de chefe de Departamento 

de Espanhol. A professora Fabrícia Dorneles foi substituída pela professora Luziana Catta 

Preta no período de seu afastamento (de maio de 2018 a fevereiro de 2019, quando retornou 

à função). Segue a lista de docentes e das disciplinas, antes da atualização desta Edição, com 

a entrada de novas professoras ao final do curso: 
 

Quadro 7:  Corpo docente antes da entrada das novas professoras 

Professores Titulo Currículo Lattes 

Fabrícia Dorneles Ramos Mestre http://lattes.cnpq.br/0813186794845808 

Isabela Maria de Abreu Doutora http://lattes.cnpq.br/4180384200424433 

Luziana de Magalhães Catta Preta Doutora http://lattes.cnpq.br/6346769533367790 

Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua Mestre http://lattes.cnpq.br/2245269790109873 

Patrícia Carvalho de Onofre Doutora http://lattes.cnpq.br/5967440653231955 

Fonte: Manual do aluno 201730. 

 

                                                 
30 O Manual do aluno 2017 está disponível em versão impressa nos arquivos do Departamento de Espanhol. 
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Quadro 8:  Estrutura curricular antes da entrada das novas professoras 

Disciplinas Carga Horária 

Metodologia e técnicas de pesquisa 30h 

O ensino de espanhol: abordagens multiculturais 30h 

Práticas de letramento em espanhol na Educação Básica 30h 

Gêneros discursivos e ensino de espanhol: aspectos teóricos e 

metodológicos 
30h 

O livro didático de espanhol: histórico, avaliação crítica e produção 

de materiais complementares 
30h 

Tópicos Especiais I 30h 

Tópicos Especiais II  30h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 240 HORAS 
Obs.: As 120 horas restantes serão atribuídas às atividades na Plataforma Moodle. 
Fonte: Manual do aluno 2017. 

 

Na edição em questão, houve o desdobramento do componente curricular Tópicos 

Especiais, com o enfoque Diferentes práticas e o ensino de língua, que novamente contou 

com a colaboração de professores externos ao seu corpo docente. São eles: professora Maria 

Aparecida Oliveira Moreira (Colégio Pedro II – Departamento de Inglês), professora 

Amanda Lilian Aguiar de Barros Mesquita (Colégio Pedro II – Departamento de Espanhol) 

professora Fernanda Orphão Corrêa de Lima (escritora e administradora da página de 

Facebook Narrando Cenas), professor Marcone Edson de Souza Rocca (Colégio Pedro II – 

Departamento de Francês) e professora Fabiany Carneiro de Melo (Prolem/UFF e Colégio 

Pedro II – Departamento de Espanhol). 

Por ocasião da aposentadoria da professora Claudia Estevam Costa e da saída do professor 

José Ricardo Dordron de Pinho, abriu-se a Chamada Interna nº 18/2017, que propiciou que as 

professoras Amanda Lilian Aguiar de Barros Mesquita e Elen Fernandes dos Santos passassem a 

compor o Corpo Docente do Curso, no primeiro semestre de 2018. Com os novos ingressos, a 

Especialização passa a contar com as disciplinas “Teoria, abordagens e métodos em ensino-

aprendizagem de línguas” e “A língua espanhola em seus múltiplos uni (versos): a apropriação da 

literatura como ferramenta didática nas aulas de E/LE”.  

A terceira turma do Curso de Especialização foi constituída após convocatória feita 

pelo Edital nº 07/2018, que selecionou candidatos para ingresso no segundo semestre de 2018 

(agosto de 2018 a julho de 2019). Foram oferecidas 25 vagas e o Curso voltou a realizar-se 

no prédio da Propgpec, no Campus São Cristóvão III, às terças e às quintas, das 18h às 21h. 
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A banca examinadora foi composta pelas professoras Daniele Cabral, Luziana Catta Preta e 

Elen Fernandes, e o Processo Seletivo constituiu-se da análise de um Exame Escrito, com 

tópicos equivalentes ao Edital anterior. A aula inaugural desta edição realizou-se no dia 9 de 

agosto de 2018 e ficou a cargo do Prof. Dr. Fábio Sampaio (CEFET), que palestrou sobre o 

tema “Ensino de espanhol e relações étnico-raciais por uma perspectiva decolonial”, a 

convite do Departamento. 

A estrutura curricular modificou-se com relação àquela oferecida no Curso anterior 

no que respeita à saída da professora Isabela Abreu, quando, então, a partir da Chamada 

Interna nº 36/2018, efetivou-se a entrada da professora Patrícia Ruel na Especialização. No 

mais, as disciplinas “Seminário de Pesquisa I e II” e “Oficinas” também contribuíram para 

uma melhor organização curricular do Curso nesta edição. Cada disciplina possuiu um total 

de 40 horas-aula, sendo 30h presenciais e 10h com tarefas semipresenciais31, definidas por 

cada docente. Os Seminários de pesquisa dizem respeito aos momentos de orientação entre 

orientando e docente, tanto para a confecção do projeto de pesquisa (em Seminários de 

Pesquisa I), quanto para a posterior escritura da monografia (em Seminários de Pesquisa II), 

conforme informações presentes no Manual do aluno 2018. Abaixo seguem a organização 

Curricular do Curso e a lista de docentes que conformaram a Especialização em 2018: 

 

Quadro 9: Corpo docente de 2018 
 

Professores Titulo Currículo Lattes 

Amanda Lilian A.de Barros Mesquita Mestre  http://lattes.cnpq.br/0605750389314111 

Elen Fernandes dos Santos Mestre http://lattes.cnpq.br/2421540805970236 

Fabrícia Dorneles Ramos Mestre http://lattes.cnpq.br/0813186794845808 

Luziana de Magalhães Catta Preta Doutora http://lattes.cnpq.br/6346769533367790 

Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua Mestre http://lattes.cnpq.br/2245269790109873 

Patrícia Carvalho de Onofre Doutora http://lattes.cnpq.br/5967440653231955 

Patrícia Ruel de Oliveira Mestre http://lattes.cnpq.br/5038717962773832 

Fonte: Manual do aluno 2018. 
 

Quadro 10: Estrutura curricular de 2018 

                                                 
31 O Manual do aluno 2018 está disponível em versão impressa nos arquivos do Departamento de Espanhol. 

 

Disciplinas  Carga Horária 

Práticas de letramento em espanhol na Educação Básica  40h 
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Fonte: Manual do aluno 2018. 
 

A quarta turma do curso, agora nomeado Especialização em Ensino de Espanhol32, 

conformou-se a partir do Edital nº 07/2019, que abriu chamada para o preenchimento de vinte 

e cinco vagas para aulas ministradas às terças e às quintas, das 18h às 21h, no Campus São 

Cristóvão III. A banca avaliadora desta edição ficou a cargo das professoras Fabrícia 

Dorneles, Daniele Cabral e Amanda Mesquita. Seu Processo Seletivo constou de uma prova 

escrita, de caráter eliminatório e classificatório, na qual o candidato poderia versar sobre 

temas a partir de uma sugestão bibliográfica indicada no Edital. A chamada contou com o 

preenchimento de 14 vagas e teve suas aulas iniciadas em março de 2020, com uma previsão 

de término em março de 202133.  

Com relação à estrutura curricular e ao corpo docente desta quarta edição do curso, 

destaca-se a saída das professoras Maria Cecília Bevilaqua e Patrícia Onofre, que, assim 

como os demais professores que já atuaram na pós, muito contribuíram com sua atuação 

                                                 
32 A mudança do nome do Curso deveu-se a uma sugestão da Propgpec foi decidida pela Coordenação e pelos 

docentes da Especialização.  
33 Após poucas aulas realizadas, a Pós-graduação foi suspensa, bem como todas as atividades do Colégio, 

devido ao cenário de pandemia mundial. A estrutura do Curso será revista tão logo retomemos o andamento 

das aulas. A conclusão deste capítulo data de junho de 2020. 

 

O livro didático de espanhol: histórico, avaliação crítica e 

produção de materiais complementares 
40h 

Gêneros discursivos e ensino de espanhol: aspectos teóricos e 

metodológicos 
40h 

Metodologia da pesquisa científica  
40h 

O ensino de espanhol: abordagens multiculturais  
40h 

Espanhol com Arte  
40h 

Teoria, abordagens e métodos em ensino-aprendizagem de línguas 
40h 

A língua espanhola em seus múltiplos uni(versos): a apropriação 

da literatura como ferramenta didática nas aulas e E/LE 
40h 

 Seminário de Pesquisa I  15h 

 Seminário de Pesquisa II 15h 

 Oficinas 10h 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 360 HORAS 
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durante o tempo em que estiveram na Especialização. Atendendo à Chamada Interna nº 

05/2020, que buscou o credenciamento de dois novos professores para compor o corpo 

docente da Pós-graduação, passam a integrar o grupo as professoras Andrea Galvão de 

Carvalho e Aline de Bettencourt Donato, responsáveis, respectivamente, pelas disciplinas 

“Práticas de letramento para o ensino de espanhol” e “O ensino de espanhol e as novas 

tecnologias”. Além da alteração das docentes, a carga horária das disciplinas passa agora a 

45 horas, das quais 27 horas são presenciais e 18 horas são semipresenciais, realizadas a 

partir de atividades na plataforma Moodle. Com as mudanças antes citadas, bem como com 

novas realocações internas de docentes e alterações de nomes de disciplinas, a organização 

curricular do curso passa a ter a seguinte conformação: 

 

Quadro 11: Corpo docente de 2020 

Professores Titulo Currículo Lattes 

Aline de Bettencourt Donato Mestre http://lattes.cnpq.br/0518546776339264 

Amanda Lilian Aguiar de Barros 

Mesquita 

Mestre http://lattes.cnpq.br/0605750389314111 

Andrea Galvão de Carvalho Doutora http://lattes.cnpq.br/9137380129648847 

Elen Fernandes dos Santos Mestre http://lattes.cnpq.br/2421540805970236 

Fabrícia Dorneles Ramos Mestre http://lattes.cnpq.br/0813186794845808 

Luziana de Magalhães Catta Preta Doutora http://lattes.cnpq.br/6346769533367790 

Patrícia Ruel de Oliveira Mestre http://lattes.cnpq.br/5038717962773832 

Fonte: Manual do aluno 2020. 
 

Quadro 12: Estrutura curricular de 2020 
Disciplinas Carga Horária 

Metodologia e técnicas de pesquisa 45h 

O ensino de espanhol e interculturalidade: rupturas com a colonialidade 45h 

Práticas de letramento para o ensino de espanhol 45h 

Gêneros discursivos e ensino de espanhol 45h 

A experiência literária e o ensino de espanhol 45h 

Espanhol com arte 45h 

O ensino de espanhol e as novas tecnologias 45h 

Seminário de orientação  27h 

Utilizando o ambiente do moodle (oficina)  09h 

Jornada científica de espanhol do colégio Pedro II 09h 

CARGA HORÁRIA TOTAL  360 HORAS 

Fonte: Manual do aluno 2020. 

 

A aula inaugural ocorreu no dia 03 de março de 2020, no Anfiteatro C do Campus 

São Cristóvão III e contou com a participação da Prof.ª Dra. convidada Cláudia Miranda 
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(Unirio), com a palestra intitulada “América Latina e outras epistemologias na mediação 

didática: desafios para o ensino de espanhol”.  

Importa destacar o valor da Especialização em Ensino de Espanhol do Colégio Pedro 

II como um lugar de resistência, tendo em vista o cenário nacional desestimulante encontrado 

pela disciplina nos últimos anos. É um privilégio para o departamento receber tantos docentes, 

recém-saídos das universidades ou já com anos de prática de sala de aula, que não desistem 

de sua formação, de uma autoconstrução que é contínua e tão necessária para nossa prática 

como professores. São estes docentes que contribuem para que venha sendo realizada, ano a 

ano, a Especialização em Ensino de Espanhol, um espaço de partilha e de trocas contínuas 

de conhecimentos, vivências e sonhos. No quadro que segue, podemos visualizar os trabalhos 

já defendidos na Especialização até o mês de março de 2020: 

 

Quadro 13: Trabalhos finais dos Especialistas em Ensino de Espanhol defendidos até 

março de 2020 

Orientador(a) Especialista Título da Trabalho Ano da 

Defesa  

Prof.ª Dra. 

Claudia 

Estevam Costa 

Charles Nascimento 

Tavares 

Construindo e reconstruindo a Prática 

Docente: o necessário posicionamento 

crítico em aulas de Espanhol-LE. 

2017 

Maria Julia 

Nascimento Sousa 

Ramos 

A Trajetória Curricular da Língua 

Espanhola como disciplina no Colégio de 

Aplicação da UFRJ. 

2017 

Prof.ª M.ª 

Fabrícia 

Dorneles Ramos 

Mirian Ferreira Grees Multiculturalismo e formação docente em 

espanhol: o currículo como resistência. 

2017 

Oswaldo Luiz Ferrero 

Junior 

Interculturalismo e ensino de espanol: A 

música em prol da idenidade latino-

americana. 

2018 

Raquel Safra da Silva Práticas culturais e ensino de espanhol em 

uma escola municipal do Rio de Janeiro. 

2018 

Prof.ª Dra. 

Isabela Maria de 

Abreu 

Bruna Gomes Lima  Literatura nas aulas de Espanhol/LE: o 

uso das TICs como facilitador do tema.  

2017 

Ester Sousa de Melo  O ensino de literatura hispânica e 

hispano-americana em uma escola 

estadual do Rio de Janeiro.  

2017 

Bárbara Soares dos 

Santos  

Novas perspectivas para a terceira idade: o 

ensino de Língua Espanhola como via de 

mão dupla entre o idoso e a comunidade 

universitária no Projeto LICOM/LETI-

UERJ.  

2018 

Edimara P. N. Patané  O processo de leitura de notícias de jornal 

na aula de espanhol.  

2018 
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Elizabeth F. A. Vidal  Letramento digital: reflexões sobre o uso 

de tecnologias na prática pedagógica do 

professor de espanhol.  

2019 

Prof. Dr. José 

Ricardo 

Dordron de 

Pinho 

Andréia Cristina 

Borges da Silva 

O tratamento das habilidades orais 

segundo o enfoque comunicativo do livro 

virtual AVE nas aulas de Espanhol como 

língua estrangeira.  

2017 

Prof.ª Dra. 

Luziana de 

Magalhães Catta 

Preta 

João Carlos de Abreu Ensino de espanhol e currículo mínimo 

de língua estrangeira do Ensino Médio 

das escolas estaduais do Rio de Janeiro. 

2017 

Thaís Moreira Ribeiro Poemas e contos nas aulas de espanhol: 

gêneros discursivos utilizados na 

formação de leitores críticos e sensíveis. 

2017 

Mariana Caridade de 

Oliveira 

Currículo Mínimo do Estado do Rio de 

Janeiro (Seeduc): alternativas para a 

construção de um currículo intercultural 

de espanhol como língua estrangeira. 

2018 

Valéria dos Santos 

Silva 

Reflexões sobre o uso do livro didático 

nas aulas de espanhol. 

2018 

Valeria Teixeira Leite 

da Silva 

Lendo e refletindo em língua espanhola: 

uma proposta didática a partir do gênero 

discursivo conto para crianças do 

primeiro segmento do Ensino 

Fundamental. 

2018 

Myrtes Ramos 

Alencar Soares 

O ensino de espanhol na Terceira Idade: 

reflexões e propostas didáticas. 

2019 

Renata Gonçalves dos 

Santos 

A visão do sentido e o sentido da visão na 

educação inclusiva: dinamizando o 

gênero discursivo conto em uma sala de 

aula de língua espanhola. 

2019 

Sabrina de Sá Delgado 

Pires 

O uso da música nas aulas de espanhol: 

um recurso didático para a construção do 

pensamento crítico e da cidadania na 

Educação Básica. 

2019 

Prof.ª M.ª  

Maria Cecília do 

Nascimento 

Bevilaqua 

Andreia Araujo de 

Carvalho 

Charges e ensino de espanhol: Uma 

abordagem a partir da perspectiva dos 

gêneros discursivos. 

2017 

Gleica da Silva de 

Carvalho 

Gênero reportagem em cena: Uma 

abordagem crítica para as aulas de 

espanhol. 

2017 

Andréa Cristina de 

Camargo Ribeiro 

Diversidade cultural em cena: uma 

reflexão sobre a identidade cigana nas 

aulas de espanhol. 

2018 

Glaucia Renata 

Nascimento da Silva 

Campos 

Gênero publicidade e ensino de espanhol: 

Um olhar sobre a construção da imagem 

feminina em anúncios de cerveja. 

2018 

Roberta Maranguape 

Olmos Coutinho 

Era uma vez um conto de fadas: 

propostas de atividades para as aulas de 

espanhol. 

2018 
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Paula Correia Ramos Imagens de professor nas histórias em 

quadrinhos de Gaturro: uma abordagem 

discursiva para as aulas de espanhol 

2019 

Prof.ª Dra. 

Patrícia 

Carvalho de 

Onofre 

Eliane Oliveira da 

Silveira 

O multiculturalismo no livro didático de 

espanhol: pela pluralidade e pelo respeito 

às diferenças. 

2017 

Rodrigo Ignacio dos 

Santos34 

Desvios fonético-fonológicos de 

aprendizes de espanhol: o papel do 

estudo de pronúncia nas aulas de língua 

estrangeira.  

2018 

Karine Bonjour 

Ferreira Nazareth 

O componente cultural no gênero apostila 

didática de espanhol: por uma 

perspectiva decolonial. 

2019 

Maria Goreti Martinez 

Canário 

Cantando, brincando, ouvindo histórias: 

o lúdico no ensino-aprendizagem de 

espanhol para crianças. 

2019 

Rafaela Iris Trindade 

Ferreira 

Formas de tratamento no ensino de 

espanhol: uma análise de livros didáticos 

das coleções Español 

Ahora e Confluencia. 

2019 

Prof.ª M.ª Elen 

Fernandes dos 

Santos 

Maria Fernanda 

Ferreira Campos 

Acabou o Recreo: a perspectiva da 

formação cidadã no ensino de Espanhol 

para crianças. 

2018 

Stella Alves Baptista 

Oliveira 

Espanhol para fins específicos: o uso dos 

gêneros discursivos nas aulas de 

Espanhol Técnico. 

2018 

Prof.ª M.ª 

Patrícia Ruel de 

Oliveira 

Elisa Maria Silva 

Coutinho 

Vozes da diáspora africana: 

o afrofuturismo em uma proposta 

didática para aulas de espanhol. 

2018 

Renato Moreira 

Garbin 

El candombe y las llamadas: uma 

proposta didática para o 

ensino decolonial em espanhol. 

2019 

Giovanna Carlota Espanhol em cena: O teatro nas aulas de 

ELE. 

2020 

Jéssica Milesi Vianna Da carta às mensagens instantâneas: um 

estudo comparativo de gêneros textuais e 

suas contribuições para o ensino-

aprendizagem da língua espanhola.  

2020 

Prof.ª M.ª 

Amanda Lilian 

Aguiar de 

Barros Mesquita 

Rafaela de Oliveira 

Pinto 

Em quem você coloca os óculos troll? 

Leitura e pensamento crítico em uma 

proposta didático-pedagógica de língua 

espanhola. 

2020 

 

Fonte: Departamento de Espanhol, 2020. 

 
 

 

                                                 
34 O professor José Ricardo Dordron de Pinho coorientou o trabalho. 
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9.7 Jornadas de Estudios Hispánicos: um diálogo sobre pesquisas e experiências 

 

9.7.1 I Jornada de Estudios Hispánicos (2015) 

 

Na sequência de conquistas obtidas pelo recém-criado Departamento de Espanhol do 

Colégio Pedro II, a I Jornada de Estudios Hispánicos configurou-se como episódio de grande 

importância para a história que o Departamento almejava então traçar, tendo em vista tanto 

seu papel inaugural quanto seu aspecto motivador para que outros eventos pudessem ser 

pensados pelos professores da Equipe. 

A jornada realizou-se no dia 18 de setembro de 2015, no Anfiteatro C do Campus São 

Cristóvão III, e sua proponente perante a instituição foi a então chefe do Departamento, 

Claudia Estevam Costa. As inscrições para a categoria de ouvintes no evento foram 

realizadas via e-mail à equipe organizadora, composta pela chefe do Departamento, Claudia 

Estevam, por sua adjunta, Isabela Abreu, e pelas professoras Daniele Cabral, Fabrícia 

Dorneles, Fernanda Panaro, Giselle Mendonça, Maria Cecília Bevilaqua, Maria de Fátima L. 

da Silva e Patrícia Onofre. 

O evento iniciou-se com uma fala da então Diretora-Geral do Campus São Cristóvão III, 

Prof.ª M.ª Fernanda Brack Bungner, e as comunicações iniciais foram introduzidas pela Prof.ª Dra. 

Claudia Estevam, com uma fala intitulada “A perspectiva disciplinar do Espanhol no Colégio Pedro 

II: micropolíticas na formação do Depto de Espanhol”. Ainda na sequência das falas de abertura e 

por ocasião da morte do escritor uruguaio Eduardo Galeano neste mesmo ano (1940-2015), a I 

Jornada de Estudios Hispánicos contou com as comunicações do Prof. Dr. Nilton dos Anjos 

(Unirio), com a fala intitulada “Místicos espanhóis: amor e poesia em transe”, e do Prof. Me. André 

Francisco de Araújo (SME/RJ), com a comunicação de título “Escrever e transmitir a história: as 

veias abertas e a memória do fogo de Eduardo Galeano”.  

Ainda no rol de homenagens ao escritor, o evento também se mostrou como marco 

para a inauguração da Sala Eduardo Galeano, um espaço mais para encontros, que figura 

como um anexo dentro da Mediateca de Espanhol, presente no Campus São Cristóvão III. 

Outro professor externo convidado para o evento foi o Prof. Dr. Antonio Andrade (UFRJ), 

ex-docente de Espanhol do Colégio Pedro II, que contribuiu com a oficina intitulada “Taller 

de creación de material exploratorio”.  
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Além dos palestrantes externos, a I Jornada também contou com comunicações de 

professores que integram o Departamento de Espanhol do Colégio Pedro II. Segue, abaixo, 

a programação do evento, com os nomes dos professores e suas respectivas comunicações: 

 

 
 

Figura 5: Programação da I Jornada de Estudios Hispánicos, 2015. 

Fonte: Acervo da Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II35. 
 

 

                                                 
35 Disponível em:  

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2015/SETEMBRO/programacao_folde_espanhol.pdf. Acesso 

em: 3 jun. 2020. 
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Figura 6: Membros da Equipe de Espanhol na I Jornada de Estudios Hispánicos, 2015. 

Fonte: Departamento de Espanhol. 
 

Considerando-se as propostas feitas pelos docentes, mostra-se relevante ressaltar a 

importância do evento para o aprimoramento contínuo do corpo docente de Espanhol do 

Colégio Pedro II, tendo em vista a possibilidade de contato com pesquisas em andamento ou 

já realizadas pelos professores, além de atuar como espaço para que se discutam atividades 

bem-sucedidas em sala de aula, permitindo que se conforme uma rede de diálogos e de troca 

de experiências.  

 

9.7.2 II Jornada de Estudios Hispánicos (2016) 

 

Em sua segunda edição, ocorrida em 21 de outubro de 2016, no Anfiteatro C do 

Campus São Cristóvão III, a II Jornada de Estudios Hispánicos do Departamento de 

Espanhol também se constituiu de comunicações orais de professores integrantes da Equipe 

e de docentes convidados. Sua proponente foi a professora e então coordenadora adjunta do 

Departamento, Isabela Abreu, integrante da equipe organizadora junto aos professores 

Fabrícia Dorneles, Giselle Mendonça, Patrícia Onofre, Ricardo Dordron, Máximo Lustosa e 

da então chefe do Departamento, Claudia Estevam.  

Esta edição da jornada voltou-se para a pesquisa na área de currículo escolar, além de 

apresentar-se, mais uma vez, como espaço de interação de distintos saberes. Como 

justificativa para o evento, presente no requerimento enviado à instituição, lê-se que 
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O Departamento de Espanhol congrega vários professores doutores e mestres que 

realizam pesquisas voltadas para a educação básica. A vinculação da Jornada às 

práticas docentes se consolida com eventos de integração e troca de saberes tais 

como esse, pois reúne conhecimentos teóricos, inserido nas pesquisas acadêmicas, 

e saberes práticos, que se desenvolvem na escola básica (CPII), fazendo do evento 

algo relevante para a formação continuada dos professores de Espanhol- LE.36 

 

Desta forma, observa-se que as jornadas realizadas pelo Departamento visam a este 

diálogo entre os conhecimentos teóricos, alcançados pelos docentes a partir de seus estudos 

e pesquisas acadêmicas, com os conhecimentos práticos, em contínua construção por meio 

das diferentes vivências no espaço escolar. Nesta linha de reflexão, os objetivos presentes no 

mesmo requerimento apontam a intenção do evento de 

- Oferecer um espaço de diálogo e produção de saberes entre os docentes de 

Espanhol- LE e o público participante; 

- Discutir as relações entre currículo e prática docente no contexto da escola básica; 

- Garantir um espaço de crescimento e produção acadêmica no ambiente de 

trabalho pedagógico; 

- Promover o intercâmbio entre as pesquisas desenvolvidas em mestrados e 

doutorados; 

- Dar visibilidade à história do Espanhol no CPII e homenagear professores que 

aqui estiveram.37 

 

A abertura desta segunda edição foi realizada pela Prof.ª Dra. Isabela Abreu e contou 

mais uma vez com a presença da então diretora-geral do Campus São Cristóvão III, 

professora Fernanda Brack, e também da senhora pró-reitora de Ensino, professora Eliana 

Myra. Na sequência, iniciaram-se as mesas coordenadas voltadas a uma reflexão sobre 

currículo escolar, com as falas da Prof.ª Dra. Claudia Estevam, intitulada “Políticas de 

Currículo, estado e práticas docentes em tempos hipermodernos”, e do Prof. Dr. convidado 

Diego Vargas (Unirio) denominada “Currículo(s), livros didáticos e políticas cognitivas no 

ensino de espanhol na escola brasileira: entre produções e reproduções”.  

Também contribuíram para esta edição do evento a Prof.ª Dra. Dayala Vargens (UFF), 

ex-professora de espanhol do Colégio Pedro II, e o Prof. Dr. Valdiney Lobo (Unila), com 

uma oficina prática intitulada “Multiletramentos de resistência: práticas na Educação Básica”. 

Integrou a segunda parte do evento a palestra do Prof. Dr. Renato Pazos Vásquez 

                                                 
36 Texto referente à “justificativa” solicitada no Anexo I do formulário de inscrição presente na Chamada 

Interna n° 11/2016 – PROPGPEC – Apoio a Eventos Acadêmicos Técnico-Científicos. 
37 Texto referente aos “objetivos” solicitados no Anexo I do formulário de inscrição presente na Chamada 

Interna n° 11/2016 – PROPGPEC – Apoio a Eventos Acadêmicos Técnico-Científicos. 
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(CUR/UFRRJ), cujo título foi “Com quantas línguas se faz uma educação linguística? 

Lutemos por um plurilinguismo escolar!”. É importante mencionar que a II Jornada do 

Departamento de Espanhol também recebeu a fala do Magnífico Reitor Oscar Halac, quem 

demonstrou acolher o Departamento em suas novas conquistas. Tal como em sua primeira 

edição, a II Jornada de Estudios Hispánicos também foi composta de comunicações orais de 

professores da Equipe de Espanhol, como se observa na programação presente a seguir: 

 
Figura 7: Programação da II Jornada de Estudios Hispánicos, 2016. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II38. 
                                                 
38 Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2016/OUTUBRO/II%20Jornada%20-%20programacao.Final.pdf. 

 Acesso em: 3 jun. 2020. 
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  Vale destacar que, como um evento de formação continuada, a segunda edição da 

jornada abriu espaço pela primeira vez para comunicações orais dos alunos do então Curso 

de Pós-graduação em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol-LE, oferecido 

pelo Colégio Pedro II, cujos trabalhos encontram-se na programação do evento. 

 

 
Figura 8: Membros da Equipe de Espanhol na II Jornada de Estudios Hispánicos, 2016. 

Fonte: Fotografia cedida pelo professor Alexandre Souza, do Departamento de Espanhol. 

 

9.7.3 III Jornada de Estudios Hispánicos (2017)  

 

No dia 27 de outubro de 2017, no anfiteatro do Campus São Cristóvão III, ocorreu a 

terceira edição da Jornada de Estudios Hispánicos, tendo como proponente a professora 

Maria de Fátima Lourenço da Silva e por membros da equipe organizadora as professoras 

Isabela Abreu, Janaína Amorim, Patrícia Onofre, Giselle Mendonça e Fabrícia Dorneles, 

além da então chefe do Departamento pro tempore, Daniele Cabral, e de seu adjunto, José 

Ricardo Dordron de Pinho. A fala de abertura ficou a cargo do Sr. Jorge Fernando Araújo, 

quem representou a Pró-reitoria de Ensino no evento. Na sequência das participações iniciais, 

o Prof. Dr. convidado Xoán Lagares (UFF) brindou-nos com a conferência de título “Políticas 

Linguísticas no âmbito escolar: questões glotopolíticas”, uma importante oportunidade de 

reflexão sobre as implicações das práticas linguísticas na esfera social. Ainda no turno da 

manhã, abriu-se espaço para as comunicações dos professores da Equipe de Espanhol, como 

se pode observar na programação do evento, a seguir: 
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Figura 9: Programação da III Jornada de Estudios Hispánicos, 2017. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II39. 

                                                 
39  Disponível em: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2017/OUT/PROGRAMACI%C3%93N-.pdf. 

Acesso em: 3 jun. 2020. 
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No turno da tarde, o evento contou com a Oficina “Ensino de espanhol para 

crianças: propostas didático-pedagógicas”, ministrada pelo Prof. Dr. convidado Rodrigo 

Campos (UERJ). Na sequência, deu-se espaço à Mesa Redonda “Espanhol da Educação 

Básica: contribuições para o desenvolvimento da consciência crítica”, que teve por 

mediadora a Prof.ª Dra. Patrícia Onofre e foi integrada pelos professores convidados 

Simone Emiliano, Charles Tavares e Zálima Viana, então alunos da Pós-Graduação do 

Colégio Pedro II, respectivamente, MPPEB, Especialização e PRD, tal como se observa 

na programação anterior.  

 

 
 

Figura 10: Membros da Equipe de Espanhol na III Jornada de Estudios Hispánicos, 2017. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II40. 

 

9.7.4 IV Jornada de Estudios Hispánicos (2018) 

 

As três edições iniciais da Jornada Hispánica revelaram sempre uma busca pelo 

diálogo em prol do crescimento dos professores da Equipe e de todos aqueles que agregaram 

aos eventos. Seguindo este mesmo intuito, a IV Jornada de Estudios Hispánicos, cujo tema 

foi “Diálogos sobre ensino-aprendizagem de espanhol na Educação Básica”, possibilitou um 

                                                 
40  Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/223-noticiaas2017/7109-jornada-de-estudios-

hisp%C3%A2nicos-debate-contribui%C3%A7%C3%B5es-do-espanhol-para-a-

forma%C3%A7%C3%A3o-da-cidadania.html. Acesso em: 25 abr. 2020. 
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espaço frutífero de troca de saberes entre os pares. É importante apontar que esta foi a 

primeira vez em que o evento deixou o Campus São Cristóvão III e se expandiu para outros 

espaços. Realizada no dia 19 de outubro de 2018, no Campus Tijuca II, esta edição teve por 

proponente a Prof.ª Dra. Luziana Catta Preta. A equipe organizadora foi composta pela 

coordenadora-geral, Daniele Cabral, por seu adjunto, José Ricardo Dordron de Pinho, e pelas 

professoras Fabiany Melo, Giselle Mendonça, Maria Cecília Bevilaqua, Maria de Fátima 

Silva, Patrícia Onofre e Viviane Guimarães.  

 

 
Figura 11: Banner de divulgação da IV Jornada de Estudios Hispánicos, 2018. 

Fonte: Departamento de Espanhol. 

 

O evento iniciou-se com a apresentação do Quinteto Vocal do Campus Tijuca II, 

dirigido pela Prof.ª Dra. Vanessa Weber. A abertura ficou a cargo da Prof.ª Dra. Del Carmen 

Daher (UFF), com a palestra intitulada “Reformas das políticas públicas educacionais e a 

língua estrangeira no ensino básico brasileiro”.  
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Figura 12: Quinteto Vocal do Campus Tijuca II, 2018. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II41. 

 

Na sequência, abriu-se espaço para as variadas sessões de comunicações. 

Diferentemente das edições anteriores, as inscrições para a IV Jornada ocorreram em duas 

categorias distintas: para ouvintes ou para a apresentação de comunicações de professores 

externos ao Colégio Pedro II. Com relação a esta última, os resumos foram avaliados por 

membros da equipe organizadora. Assim, o evento pode contar com sessões que ocorreram 

de forma concomitante e foram divididas em quatro salas. Professores de diferentes 

instituições públicas e privadas, bem como alunos do então Curso de Especialização em 

Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol, com seus relatos, propostas e 

reflexões, contribuíram para que a Jornada fosse tão rica e com discussão de temas tão 

pertinentes ao coletivo.  

                                                 
41 Disponível em: https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/8691-

apresenta%C3%A7%C3%B5es-variadas-comp%C3%B5em-a-4%C2%AA-jornada-de-estudios-

hisp%C3%A1nicos.html. Acesso em: 23 abr. 2020. 

https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/8691-apresenta%C3%A7%C3%B5es-variadas-comp%C3%B5em-a-4%C2%AA-jornada-de-estudios-hisp%C3%A1nicos.html
https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/8691-apresenta%C3%A7%C3%B5es-variadas-comp%C3%B5em-a-4%C2%AA-jornada-de-estudios-hisp%C3%A1nicos.html
https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/8691-apresenta%C3%A7%C3%B5es-variadas-comp%C3%B5em-a-4%C2%AA-jornada-de-estudios-hisp%C3%A1nicos.html
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Figura 13: Programação da IV Jornada de Estudios Hispánicos, 2018. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II42. 

 

                                                 
42 Disponível em: 

file:///C:/Users/HP/Downloads/PROGRAMA%C3%87%C3%83O%20GERAL%20IV%20JORNADA%20

DE%20ESTUDIOS%20HISP%C3%81NICOS.pdf. Acesso em: 4 jun. 2020. 
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A parte da tarde foi introduzida pela apresentação do Coral de Libras do Colégio 

Pedro II, regido pela Tradutora e Intérprete de Libras Vanessa Bartolo. Os professores do 

Departamento de Espanhol compuseram uma mesa-redonda, com o intuito de apresentar os 

projetos que vinham sendo desenvolvidos. Em seguida, com as professoras convidadas Ana 

Beatriz Simões (IFF) e Marcella Carvalho (licenciada pela UERJ), duas oficinas foram 

oferecidas, cujos temas lançavam, cada qual a seu modo, luzes sobre nossa prática de ensino 

da língua espanhola.  

 

 

 
Figuras 14 e 15: Oficinas da IV Jornada de Estudios Hispánicos, 2018. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II43. 
 

A palestra de encerramento foi feita pela Prof.ª Dra. convidada Viviane Antunes 

(UFRRJ), ex-professora de espanhol do CPII, com sua fala intitulada “Estudos decoloniais: 

língua, cultura e educação”. 

                                                 
43 Disponíveis em: https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/8691 -

apresenta%C3%A7%C3%B5es-variadas-comp%C3%B5em-a-4%C2%AA-jornada-de-estudios-

hisp%C3%A1nicos.html. Acesso em: 23 abr. 2020. 



211 

 

 
 

Figura 16: Alguns membros do Departamento de Espanhol e participantes da IV Jornada de 

Estudios Hispánicos, 2018. 

Fonte: Fotografia cedida pela professora Luziana Catta Preta, do Departamento de Espanhol. 

 

9.7.5 V Jornadas de Estudios Hispánicos (2019) 

 

Além de configurar-se como um espaço já consolidado de trocas e crescimento mútuo, 

esta quinta edição da Jornada de Estudios Hispánicos caracterizou-se por ser um momento 

de comemoração pelos 100 anos do ensino de espanhol no Colégio Pedro II (e, oficialmente, 

também no Brasil). Realizado no dia 24 de agosto de 2019, das 8h às 18h, no Campus 

Realengo II, o evento, cujo tema norteador foi “100 anos do ensino de espanhol no Colégio 

Pedro II em um cenário multilíngue: desafios e propostas”, teve por proponente a Prof.ª M.ª 

Rachel Monnier. Também compuseram a comissão organizadora a coordenadora-geral, 

Daniele Cabral, seu adjunto, José Ricardo Dordron de Pinho, e os professores do 

Departamento Luziana Catta Preta, Andrea Galvão, Viviane Guimarães, Fabrícia Dorneles e 

Amanda Mesquita. Como na edição anterior, além das inscrições para ouvintes, a V Jornada 

abriu chamada para submissão de trabalhos relacionados a pesquisas em andamento ou já 

realizadas, além da partilha de relatos de experiências.  

A abertura do evento ocorreu com a apresentação de dança de Renata Monnier. A 

bailarina, que perdeu a visão já adulta, mostrou toda sua potência artística numa emocionante 

apresentação de música flamenca. 
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Figura 17: Bailarina Renata Monnier, 2019. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II44. 

 

Na sequência, a palestra de abertura ficou a cargo da Prof.ª Dra. Deise Picanço 

(UFPR), com a fala intitulada “Direitos linguísticos como direitos humanos no contexto dos 

100 anos do espanhol no Colégio Pedro II”. Assim como na edição anterior, as posteriores 

comunicações, divididas em quatro salas, se compuseram a partir de um leque múltiplo de 

vozes de diferentes instituições públicas e privadas, que buscaram, cada qual a seu modo, 

trazer uma reflexão que pudesse enriquecer a jornada. Segue abaixo a programação do evento, 

com os títulos das comunicações e seus autores: 

 

                                                 
44 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/225-noticias/9652-5%C2%AA-jornada-de-estudios-

hisp%C3%A1nicos-celebra-os-100-anos-do-ensino-de-espanhol-no-cpii.html. Acesso em: 2 maio 2020. 
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Figura 18: Programação da V Jornada de Estudios Hispánicos, 2019. 

Fonte: Departamento de Espanhol. 

 

Na parte da tarde, se deu o momento de realização das oficinas, com temas relevantes 

e voltados para a prática de sala de aula, como se pode observar na programação anterior. A 

palestra de encerramento foi realizada pelo Prof. Dr. José Ricardo Dordron de Pinho, também 
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coordenador adjunto, e pela Prof.ª M.ª Maria Cecília Bevilaqua, do Departamento de 

Espanhol. A palestra se intitulou “Panorama do ensino de espanhol no Colégio Pedro II – de 

1919 a 2019” e buscou fazer uma retrospectiva dos desafios enfrentados e das conquistas 

alcançadas pela disciplina em seu primeiro centenário.  

 

 
 

Figura 19: Alguns membros do Departamento de Espanhol na V Jornada de Estudios Hispánicos, 2019. 

Fonte: Fotografia de Vanessa Nunes de Arruda. 

 

9.8 Projetos de extensão do Departamento de Espanhol 

 

9.8.1 Espanhol instrumental 

 

O trabalho pedagógico realizado em cursos de extensão de Espanhol instrumental no 

Colégio Pedro II visa, principalmente, ao desenvolvimento das habilidades de compreensão 

leitora e/ou auditiva dos discentes, ainda que, ao longo do curso, as outras destrezas que 

envolvem o ensino de línguas estrangeiras – como a expressão oral e escrita – perpassem o 

processo de aprendizagem. Tal Projeto, portanto, busca congregar a comunicação, a interação 

social e a aquisição de competências, com ênfase na leitura, contribuindo, assim, com o 

desempenho das funções laborais e pessoais dos cursistas inscritos.  

No primeiro trimestre de 2014, o Departamento de Espanhol recebeu o convite da 

Seção de Desenvolvimento e Educação Corporativa (Sedec) para oferecer um curso 

presencial de Espanhol instrumental nos níveis básico e intermediário. Conforme Edital nº 
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01/2014, o curso foi destinado a atender servidores técnico-administrativos com certificado 

de conclusão do Ensino Médio e docentes do Colégio Pedro II que tivessem interesse em 

adquirir habilidade de leitura e interpretação em língua espanhola. 

As aulas de espanhol instrumental foram ministradas pelas professoras Daniele 

Gomes Cabral, Maria de Fátima Lourenço da Silva e Janaína Monteiro Amorim, tendo como 

apoio o manual Pasaporte – Ed. Edelsa. Os encontros ficaram dispostos da seguinte forma: 

Campi Tijuca II e Engenho Novo II – Espanhol básico, e Campus São Cristóvão III – 

Espanhol intermediário. O curso ocorreu do dia 12 de agosto a 9 de dezembro de 2014, com 

encontros semanais de 3,5 horas, contabilizando 60 horas. Foram ofertadas 75 vagas, sendo 

25 em cada uma das turmas. Dentre os cursistas inscritos, concluíram o curso 19 alunos do 

nível básico no Campus Tijuca II, 12 alunos do mesmo nível no Campus Engenho Novo II e 

15 alunos do nível intermediário do Campus São Cristóvão III. 

Na edição de 2015, o curso de Espanhol Instrumental foi ministrado no Campus Tijuca II 

pelas docentes Maria de Fátima Lourenço da Silva, no 1º semestre, e Giselle Mendonça, no 2º 

semestre, com um encontro semanal, no período de 14 de abril a 1º de dezembro. Já no que tange 

ao material didático, este foi elaborado pelas professoras Janaína Monteiro Amorim e Daniele 

Gomes Cabral. Dos 15 cursistas inscritos, 13 foram os concluintes. 

Em 2019, a Diretoria de Extensão da Propgpec abriu seleção para propostas de ações 

a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo. Por meio de um curso oferecido pela 

professora Andrea Galvão, o departamento voltou a atuar no ensino de espanhol instrumental, 

na modalidade de extensão. O curso visou a capacitar os inscritos para a leitura de textos de 

distintos gêneros em língua espanhola e ofertou 25 vagas, abertas à comunidade, sendo 

concluído por sete dos cursistas.  

 

9.8.2 Espanhol para a 3ª idade: uma expansão do acesso à língua 

 

Inserido no Programa “CPII Aberto à Terceira Idade”, desenvolvido pela  

Propgpec, o ensino de espanhol surge como mais uma possibilidade de acesso linguístico 

e cultural para os idosos contemplados nesta iniciativa. De antemão, vale compreender a 

proposta do Programa:  

O Colégio Pedro II, ao ampliar suas atividades de extensão, pretende dar a sua 

contribuição para as demandas sociais de apoio à terceira idade. O Colégio entende 

que a formação continuada é um item essencial para a qualidade de vida do idoso. 
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Para isto, criou o Programa CPII Aberto à Terceira Idade, que consiste em uma 

proposta interdisciplinar que se estrutura sobre três eixos: participação, integração 

e autonomia. Em cada um destes eixos serão ofertadas atividades educativas, 

culturais e desportivas que buscam promover a autoestima do idoso e 

envelhecimento sadio e digno. (Página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura45) 

 

Tomando para si como meta este desenvolvimento da autoestima e da qualidade de vida 

do idoso a partir do caminho da formação continuada, a língua estrangeira, inserida no Programa 

da Instituição, cumpre também um importante papel na concretização deste propósito. Atendendo 

à Chamada Interna nº 06/2015, divulgada pela Propgpec46 no primeiro semestre de 2015, para 

seleção de projetos de extensão que cumpram os objetivos do Programa, o espanhol ingressa como 

curso oferecido aos idosos no segundo semestre do mesmo ano, na Propgpec, com atuação da 

professora Fabrícia Dorneles. A partir da Chamada Interna nº 07/2016 47 , há ampliação do 

oferecimento do Programa, que passa a estender-se também ao Campus Duque de Caxias, onde o 

ensino de espanhol voltado à terceira idade inaugurou-se a cargo professora Luziana Catta Preta. 

Nos anos subsequentes, o Departamento de Espanhol oferta o curso apenas no prédio da Propgpec. 

As Chamadas Internas nº 03/201748 e nº 07/2018 são atendidas, respectivamente, pelas propostas 

“Anímate y viaja por rutas hispánicas” e “Pasaporte en manos”, ambas organizadas pela professora 

Janaína Amorim, dando continuidade ao trabalho com a terceira idade pelo Departamento. 

                                                 
45 Disponível em:  http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/extensao/3a-idade/. Acesso em: 2 dez. 2016.  
46  Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/211-noticias2015/2677-chamada-interna-

seleciona-cursos-para-programa-cpii-aberto-%C3%A0-terceira-idade.html. Acesso em: 2 dez. 2016. 
47  Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/220-not%C3%ADcias2016/4405-propgpec-

divulga-chamadas-internas-para-extens%C3%A3o,-p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o-e-

cultura.html. Acesso em: 14 mar. 2018. 
48 Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2017/MAIO/Resultado%20Chamada%20da%20Terceira%20

Idade.pdf. Acesso em: 14 mar. 2018. 
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Figura 21: Alunos da turma de 2017 junto às professoras Janaína Amorim e Daniele Cabral, na 1ª 

Mostra de Espanhol ¡VIVA FRIDA!, realizada no Espaço Flamboyant, em São Cristóvão. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II49 . 

 

Os cursos organizam-se em uma carga horária de duas horas semanais. Entre os 

objetivos da proposta, consta a necessidade de possibilitar aos idosos um contato inicial com 

a língua e com seu universo cultural, de modo a contribuir para o desenvolvimento pleno dos 

discentes, a partir de um ambiente de ensino e aprendizagem que proporcione o acesso a 

novas descobertas e uma interação contínua. Na foto anterior, a 1ª Muestra Hispánica para 

la Tercera Edad ¡Viva Frida! (2017) teve por objetivo possibilitar uma imersão no universo 

hispânico a partir do contato com um pouco da gastronomia, da música, da arte e da pintura 

no México, partindo da imagem de Frida Kahlo. Essa imersão também foi possibilitada na 2ª 

Muestra Hispánica para la Tercera Edad ¡Vivan las culturas hispánicas! (2018), que teve 

por foco temático o Día de los Muertos e o cubismo de Pablo Picasso.  

 

                                                 
49  Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/223-noticiaas2017/7015-espa%C3%A7o-

flamboyant-recebe-1%C2%AA-mostra-de-espanhol.html. Acesso em: 14 mar. 2018. 
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Figura 22: Alunos da turma de 2018 na segunda edição da Mostra de Espanhol. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II50. 
 

Esta mesma turma pôde participar de um passeio cultural a Petrópolis, junto à professora 

Janaína Amorim e à coordenadora-geral do Departamento, Daniele Cabral. Neste passeio, puderam 

ter contato com um pouco da história e da cultura brasileiras, a partir de uma pequena experiência 

de viagem, marcando o encerramento do curso “Pasaporte en manos”. 

 

                                                 
50  Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/8761-alunos-do-

projeto-cpii-aberto-a-terceira-idade-participaram-de-festa-mexicana.html. Acesso em: 26 abr. 2019. 
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Figura 23: Passeio Cultural a Petrópolis, 2018. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II51. 
 

 

9.9 Projetos desenvolvidos junto aos discentes da Educação Básica do Colégio Pedro II 

 

9.9.1 A Iniciação Científica Júnior 

 

A Propgpec, no intuito de fomentar a pesquisa para além dos núcleos e grupos já 

existentes e de modo a abarcar a Educação Básica, promoveu o apoio a projetos de pesquisa 

por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICjr). As bolsas de iniciação 

científica do Colégio são concedidas para alunos a partir do 8º ano do Ensino Fundamental. 

Em 2015, a Chamada Interna nº 02/2015 apoiou 45 projetos, contemplando 207 alunos com 

bolsas de ICjr. Nesse ano, no âmbito do Departamento de Espanhol, dois professores foram 

contemplados pela chamada.  

O professor José Ricardo Dordron de Pinho (Campus Realengo II) desenvolveu o projeto 

Análise de atividades para a prática das habilidades orais em Espanhol, que buscava confirmar 

o interesse primordial dos estudantes de línguas estrangeiras pelas habilidades orais e analisar 

                                                 
51 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/8837-

encerramento-do-curso-%E2%80%98pasaporte-em-manos%E2%80%99-leva-projeto-cpii-

aberto-%C3%A0-terceira-idade-para-petr%C3%B3polis.html Acesso em: 26 abr. 2019. 
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como as atividades de compreensão e de expressão oral são exploradas em livros didáticos, bem 

como as percepções dos estudantes sobre as mesmas e sobre a prática docente.  

Atendendo à mesma chamada, a professora Daniele Gomes Cabral (Campus São 

Cristóvão III) trabalhou com o projeto Diálogos e Práticas Inclusivas em Espanhol/LE, que 

teve como objetivo pesquisar sobre a utilização de mídias para o atendimento às necessidades 

de deficientes visuais. Partiu-se da experiência da prova audível para a investigação de sua 

funcionalidade junto aos alunos cegos. O trabalho contou, ainda, com a parceria do projeto 

de Dedicação Exclusiva da professora Janaína Monteiro Amorim: Áudio-Textos. Posso ver 

que você quer me ouvir, que era desenvolvido no Napne do Campus São Cristóvão III. 

No ano de 2017, atendendo à Chamada Interna nº 13/2017, a Iniciação Científica 

Júnior contou com a participação da professora Liliene Maria Hanovich Novaes da Silva 

(Campus São Cristóvão III). O projeto intitulado Pesquisa e Análise de Curta-metragens 

Hispânicos para Acervo teve como objetivo a pesquisa, análise e catalogação de diversos 

curta-metragens, com foco mais significativo nas produções hispânicas, com vistas à 

construção de um acervo para apresentação dos curtas nas aulas regulares de Espanhol e à 

promoção de análises e debates a partir de diversos eixos temáticos. 

Em 2019, respondendo à Chamada Interna nº 07/2019, a iniciativa de participação na 

ICjr foi da professora Luziana de Magalhães Catta Preta. O projeto intitulado A presença da 

mulher na literatura latino-americana contemporânea buscou promover uma reflexão sobre 

a (in)visibilidade da mulher na literatura latino-americana contemporânea, por meio da 

identificação de mulheres escritoras e suas respectivas obras, corroborando, assim, sua 

existência como sujeitos históricos, bem como reforçando sua identidade social. A análise, 

realizada à luz das teorias do letramento crítico e do interculturalismo, se deu a partir de obras 

escolhidas pelas bolsistas do projeto. 

 

9.9.2 A Iniciação Artística e Cultural 

 

O Departamento de Espanhol atuou, no ano de 2015, no âmbito da Iniciação Artística 

e Cultural. Em atendimento à Chamada Interna nº 05/2015, a professora Isabela Maria de 

Abreu (Campus Centro) apresentou o projeto Ouvindo e cantando a Espanha: iniciação 

artística e cultural através da música e da língua espanhola. Nele, buscou-se promover o 
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desenvolvimento de habilidades e competências em Espanhol e Música, por meio de práticas 

musicais em língua espanhola. Assim, os bolsistas, além de pesquisarem o cancioneiro 

tradicional da Espanha, analisaram as letras das músicas espanholas compiladas quanto ao 

léxico, examinaram o contexto cultural no qual as músicas espanholas selecionadas foram 

produzidas e, com isso, desenvolveram as habilidades de compreensão auditiva e expressão 

oral em espanhol por meio das músicas escolhidas. Este projeto encontrava-se vinculado ao 

Grupo de Pesquisa Práticas de Ensino e Aprendizagem em Música (Gepeamus), cadastrado 

no Colégio em 2013 e aprovado novamente na Chamada Interna nº 01/2015, de autoria da 

professora de Música Inês Rocha.  

 

9.9.3 O Projeto Intercâmbio Brasil-Argentina  

 

Motivo de orgulho para os docentes, que o consideram como uma das frentes que 

imprime sua identidade como equipe, o Projeto Intercâmbio Brasil-Argentina é uma das 

conquistas que se inscreve como relevante marco de atuação na história do Departamento de 

Espanhol do Colégio Pedro II.  

O Projeto nasceu a partir do contato feito pela então chefe do Departamento, Claudia 

Estevam, com o curso Mundo Español no 2º semestre de 2014. Após reunião com 

coordenadores do Departamento e a representante do curso, à época, no Brasil, para 

esclarecimentos sobre os trâmites necessários para levar a cabo tal parceria, a ideia foi 

compartilhada com o grupo para consulta sobre interesse em implantá-lo. Com a anuência da 

Equipe, foi criado um grupo de trabalho para a elaboração do Projeto a ser apresentado à Pró-

Reitoria de Ensino. 

Em sua justificativa, o Projeto Intercâmbio Brasil-Argentina privilegia a perspectiva 

que considera o ensino-aprendizagem do idioma “sobretudo como um processo intercultural, 

tendo em vista a relação dialética que se estabelece entre o aprendiz e o entorno com o qual 

interage” (Projeto de Intercâmbio Cultural Brasil-Argentina, 2014). Destarte, sua proposta 

consiste em: 

Ofertar aos alunos a oportunidade de vivenciar uma realidade sociocultural diversa 

e, desse modo, aprimorar conhecimentos que contribuam para sua formação em 

um cenário globalizado. Com efeito, por meio de um intercâmbio, é possível 

fomentar no educando o interesse pela língua espanhola e pelo universo hispânico, 

já que o aluno estará imerso na cultura do outro, bem como ampliar sua visão de 
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mundo, valorizar aspectos sociais e culturais de outros países, além de exercitar o 

respeito ao próximo.  

 

A partir desse entendimento, solicitou-se que o Curso Mundo Español proporcionasse 

a interação de nossos alunos com estudantes de uma escola que ofertasse o Português como 

Língua Estrangeira (PLE). Foi então que, ao iniciar-se a formatação do que seria o Projeto 

Intercâmbio Brasil-Argentina, surgiu o contato com a Escuela Normal Superior en Lenguas 

Vivas N° 2 “Mariano Acosta” já desde a primeira edição. 

Por sugestão do Magnífico Reitor, Prof. Oscar Halac, o projeto-piloto atenderia aos 

alunos dos Campi Realengo II e Niterói. Para levá-lo a cabo, o Departamento de Espanhol 

entendeu como condição sine qua non que houvesse a preparação dos alunos com vistas ao 

aprimoramento linguístico. É nesse momento que surge o Curso de proficiência Español + Allá.  

No Curso Español + Allá, os professores buscam dar ênfase às destrezas auditiva e 

oral, bem como focar na cultura argentina e suas especificidades. Para participar do Curso, 

alunos da 2ª Série do Ensino Médio com melhor rendimento na série anterior formam turmas 

de até 15 alunos. Ao longo das aulas, eles são expostos a diversas propostas cujo principal 

objetivo é o aprimoramento de suas destrezas linguísticas.  

Vale destacar, de antemão, que o Curso Español + Allá se insere em uma dinâmica 

que extrapola os limites da experiência única do intercâmbio, tendo em vista sua atuação 

como lugar de trocas, de criação de laços e de fomento ao desenvolvimento linguístico e 

cultural de uma quantidade ampla de alunos. Ainda que o número dos que realizam a viagem 

seja restrito, a conclusão do Curso é celebrada pelos docentes, cursistas e seus responsáveis 

todo ano em uma cerimônia de entrega de certificados. Segue o quantitativo dos alunos que 

concluíram o Curso Español + Allá entre os anos de 2016 e 2019: 

 

Quadro 14: Quantitativo de concluintes do Curso Español + Allá até 2020 
 

Ano Letivo Campus envolvido no projeto Concluintes Español + Allá 

 

2016 

Engenho Novo II  

Niterói 

São Cristóvão III  

Tijuca II 

 

60 alunos 

 

 

2017 

Engenho Novo II  

Niterói 

São Cristóvão III  

Engenho Novo II  

 

 

80 alunos 
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Realengo II 

 

2018 

Niterói 

São Cristóvão III  

Tijuca II 

 

28 alunos 

 

2019 

Duque de Caxias 

Engenho Novo II  

Tijuca II  

 

41 alunos 

Fonte: Departamento de Espanhol. 
 

Com relação à seleção dos alunos que são contemplados com o intercâmbio à 

Argentina, três avaliações são realizadas: vídeo apresentação, no qual o aluno se apresenta e 

fala um pouco de sua rotina; redação, na qual o estudante expressa sua motivação e o porquê 

de se ver merecedor de receber a bolsa e, por fim, entrevista individual, com a presença de 

banca composta por dois docentes externos, sendo, geralmente, a Coordenação-Geral do 

Departamento e o coordenador do Campus, quando este não é o professor que atua no Curso.  

Na 1ª edição, 2015, como dito anteriormente, os Campi Realengo II e Niterói foram os que 

estiveram envolvidos no Projeto. 28 estudantes participaram das aulas de aperfeiçoamento 

Español + Allá e cada um dos campi ofertou cinco vagas. Os professores que acompanharam 

os alunos nessa primeira viagem foram: Rachel Monnier Ferreira e Alexandre Souza da Silva. 

Nos anos subsequentes, o Departamento de Espanhol conseguiu um acréscimo de vagas para 

o projeto e, desde 2016, 20 alunos são contemplados com a viagem de intercâmbio a Buenos 

Aires. Apresentamos, em ordem cronológica, registros de cada edição do Projeto 

Intercâmbio Brasil-Argentina: 

 
 

Figura 24: Os docentes Rachel Monnier e Alexandre Souza com os discentes em Buenos Aires, 2015. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II52. 

                                                 
52  Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/220-not%C3%ADcias2016/4281-projeto-de-

interc%C3%A2mbio-do-cpii-leva-alunos-%C3%A0-argentina.html. Acesso em: 4 jun. 2020. 



225 

 

 
 

Figura 25: Os docentes Alexandre Souza, Maria de Fátima Lourenço, Fabrícia Dorneles e Janaína 

Amorim com os discentes em Buenos Aires, 2016. 

Fonte: Blog Conexão CP253. 
 

 
 

Figura 26: Os docentes Janaína Amorim, Maria de Fátima Lourenço, Fabrícia Dorneles, Alexandre 

Souza e Rachel Monnier com os discentes em Buenos Aires, 2017. 
Fonte: Departamento de Espanhol. 

 
 

                                                 
53  Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/conexaocp2/2017/04/03/projeto-brasil-argentina-2a-edicao-

2016/. Acesso em: 4 jun. 2020. 
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Figura 27: As docentes Janaína Amorim, Luziana Catta Preta e a coordenadora-geral do 

Departamento de Espanhol, Daniele Cabral, com os discentes em Buenos Aires, 2018. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II54. 

 

 
 

Figura 28:As docentes Fabrícia Dorneles, Maria Cecília Bevilaqua e Luziana Catta Preta e a então 

chefe do Napne, Cida Lima, com os discentes em Buenos Aires, 2019. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II55. 

                                                 
54  Disponível em: https://cp2.g12.br/using-joomla/extensions/components/content-component/article-

categories/8838-alunos-de-diferentes-campi-visitaram-buenos-aieres-pelo-projeto-interc%C3%A2mbio-

brasil-argentina.html. Acesso em: 4 jun. 2020. 
55 Disponível em: https://cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/225-noticias/9772-cpii-promove-

interc%C3%A2mbio-na-argentina-para-20-alunos.html. Acesso em: 4 jun. 2020. 
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Ao longo desses anos, estreitou-se a relação entre o Departamento de Espanhol do 

Colégio Pedro II e a Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 "Mariano Acosta". 

Assim, desde 2017, próximo à viagem de intercâmbio com os alunos selecionados, passamos 

a receber alunos intercambistas argentinos da referida escola. Acompanhados pelo professor 

Marcelo Amén, eles visitam o Colégio Pedro II e interagem com os alunos que foram ou irão 

naquele ano a Buenos Aires, por meio de recepção montada pela Equipe do Departamento 

de Espanhol. O roteiro da visita engloba um passeio turístico pela Quinta da Boa Vista, 

palestra do projeto “Vivenciar”, da Propgpec, apresentação de música no Espaço musical e 

lanche à brasileira. Recebemos 18 alunos em 2017, 13 alunos em 2018 e 21 em 2019, todos 

os estudantes oriundos da “Mariano Acosta” que vieram em intercâmbio ao Brasil. Seguem, 

em ordem cronológica, registros das vivências dos intercambistas argentinos no Rio de 

Janeiro, em interação com os alunos de Espanhol do Colégio Pedro II: 

  

  
 

Figura 29: Intercambistas da Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 "Mariano Acosta" 

são recebidos por docentes e discentes do Colégio Pedro II, 2017.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II56. 

 
 

                                                 
56  Disponível em: https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/223-noticiaas2017/7155-cpii-recebe-alunos-

de-col%C3%A9gio-argentino.html. Acesso em: 4 jun. 2020. 
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Figura 30: Intercambistas da Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 "Mariano Acosta" 

são recebidos por docentes e discentes do Colégio Pedro II, 2018.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II57. 
 

 
 

Figura 31: Intercambistas da Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 "Mariano Acosta" 

são recebidos por docentes e discentes do Colégio Pedro II, 2019.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II58. 

9.9.4 Soy loco por ti América: um projeto de espanhol para crianças no Campus Realengo II 

                                                 
57  Disponível em: https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/224-not%C3%ADcias-2018/8772-projeto-de-

interc%C3%A2mbio-do-departamento-de-espanhol-recebeu-estudantes-argentinos.html. Acesso em: 4 jun. 2020. 
58  Disponível em: https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/225-noticias/9904-estudantes-do-cpii-

recepcionam-intercambistas-argentinos.html. Acesso em: 4 jun. 2020. 
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Soy loco por ti, América59 – Vivências com línguas estrangeiras: Espanhol foi um 

projeto de pesquisa e extensão construído a partir de uma parceria interdepartamental e 

interinstitucional realizada entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e os 

Departamentos de Educação Infantil e de Espanhol do Colégio Pedro II. O Projeto, que teve 

sua implementação entre os anos de 2017 e 2018, foi idealizado pelas Prof.ª M.ª Alessandra 

de Barros Piedras Lopes (Colégio Pedro II), Prof.ª M.ª Luísa Andries Nogueira de Freitas 

(Colégio Pedro II), Prof.ª Dra. Dayala Paiva de Medeiros Vargens (UFF), Prof.ª Dra. Claudia 

Estevam Costa (Colégio Pedro II) e Prof.ª M.ª Viviane Mendonça de Menezes Guimarães 

(Colégio Pedro II).  

O Projeto previa a investigação das relações entre infância, escola e linguagem, 

aliando as pesquisas bibliográficas que norteiam sua fundamentação teórica à observação do 

desenvolver de uma oficina experimental de espanhol realizada com crianças de até 5 anos 

completos. Estabeleceram-se, em sua delimitação, duas referências importantes no que 

concerne às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI): a atenção 

a uma proposição prescrita das DCNEI segundo a qual a criança deve se apropriar de 

contribuições histórico-culturais de povos diversos (indígenas, afrodescendentes, asiáticos, 

europeus e de outros países da América); e a concepção de criança como produtora de cultura 

a partir da construção de sentidos que propõe com base no contato com a natureza e a 

sociedade (BRASIL, 2009).  

O desenvolvimento da oficina justificava-se em ao menos três dimensões: a 

linguística, a cultural e a sociopolítica. A educação linguística permite a construção, pela 

criança, de uma sensibilização para o aprendizado de línguas estrangeiras e o estabelecimento 

de relações com a língua materna e outras linguagens. Na dimensão cultural, as crianças 

podem ampliar seus repertórios e referências a partir do contato com outros grupos étnicos. 

Por fim, na sociopolítica, aparece a oportunidade de reconhecimento do pertencimento ao 

continente latino-americano, já que a língua espanhola facilita o estreitamento de relações do 

Brasil com outros países da América Latina. Adota-se, para tanto, uma perspectiva dialógica 

e lúdica, objetivando a participação ativa das crianças na construção de uma identidade 

latino-americana.  

                                                 
59 O nome do projeto é inspirado no título da canção de mesmo nome: Soy loco por ti, América, composta 

por Gilberto Gil e José Carlos Capinan e gravada originalmente por Caetano Veloso em 1968. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Gil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Carlos_Capinan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caetano_Veloso
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A oficina fundamentada no Projeto foi planejada com base na articulação entre as 

experiências e saberes das crianças e os conhecimentos produzidos pela humanidade, 

segundo o currículo da Educação Infantil (BRASIL, 2009). Assim sendo, a construção das 

propostas intersecciona os interesses delas e o seu contato com manifestações culturais 

diversas de povos latino-americanos. Propõe-se o estabelecimento de um laboratório de 

sentidos, no qual os significados possam ser constantemente construídos e as relações entre 

infância, educação e linguagem possam ser investigadas a partir da vivência de contato dessas 

crianças com a língua estrangeira.  

Quanto à estruturação das atividades, planejou-se o desenvolvimento de uma temática 

a cada quatro encontros, com linguagens, artes e técnicas a serem exploradas nesse período 

de um mês. A duração total do projeto seria de três meses, totalizando três módulos temáticos. 

Os encontros semanais com as crianças teriam duração de 1h10min. O desenvolver do 

primeiro módulo previa o oferecimento da oficina para 15 crianças com 5 anos completos e 

estabelecia como local de realização a Mediateca de Espanhol do Campus Realengo II do 

Colégio Pedro II. Responsabilizar-se-iam pelas práticas, atuantes em regime de bidocência, 

as professoras Luísa Andries, do Departamento de Educação Infantil, e a professora Viviane 

Guimarães, do Departamento de Espanhol.  

Em outubro de 2017, a partir do Projeto desenvolvido, a Diretoria de Extensão do 

Colégio Pedro II divulgou as inscrições para a primeira edição da oficina destinada a crianças 

Soy loco por ti, América - Vivências com línguas estrangeiras: Espanhol. As inscrições na 

atividade foram realizadas via internet, em formulário online. Após a divulgação dos 

resultados, realizou-se uma reunião com os responsáveis dos alunos selecionados antes do 

início das atividades. Conforme o previsto, as oficinas foram oferecidas no Campus Realengo 

II e ministradas pelas professoras Viviane Guimarães e Luísa Andries. A carga horária foi de 

catorze horas totais, realizadas no período de 01/11/2017 a 21/03/2018.  

Durante os encontros, os alunos carimbavam seus passaportes, confeccionados na 

própria oficina, cada vez que iniciavam um novo tema sobre determinado país latino-

americano. As atividades buscaram uma expansão de padrões de referência no que diz 

respeito ao continente onde nosso país está localizado, colocando identidades em diálogo e 

o reconhecimento da diversidade. O contato com a língua espanhola foi elemento primordial 

para ressaltar um estreitamento de relações entre o Brasil e outros países da América Latina.  
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A avaliação prevista para o Projeto foi realizada, em consonância, pelas crianças e 

pelas professoras mediadoras. As crianças foram incentivadas, desde o início das atividades, 

a reunirem um portfólio individual com a produção de cada encontro. Já as professoras foram 

responsáveis pela produção de registros audiovisuais e escritos das vivências coletivas de 

cada atividade, visando a seu aproveitamento tanto para uma avaliação geral do Projeto 

quanto para a avaliação da oficina junto às próprias crianças participantes. O êxito do Projeto 

foi um marco da atuação do Departamento de Espanhol em mais uma possibilidade de frente 

de trabalho: a sensibilização à língua estrangeira na Educação Infantil. 

 

9.9.5 O Programa de Monitoria: primeiros passos 

 

No ano de 2014, o Colégio Pedro II criou o Programa de Monitoria, que em sua 

primeira edição ofertou 32 vagas para 7 disciplinas. O Programa consiste na realização de 

atividades extraclasse por parte de um discente com matrícula e frequência regulares e 

rendimento escolar satisfatório. Tais atividades são orientadas e acompanhadas por um 

professor orientador e por um supervisor da Direção Pedagógica de cada campus. Os alunos 

considerados aptos à candidatura como monitores devem estar cursando o 9º ano do Ensino 

Fundamental ou qualquer uma das séries do Ensino Médio. 

O Programa dura em média de cinco a sete meses e o atendimento prestado pelo 

bolsista pode ocorrer nas modalidades presencial e/ou EAD. Dentre os seus objetivos, está o 

compartilhamento de conhecimento por meio da interação entre estudantes, o favorecimento 

das relações entre docentes e discentes, a redução de problemas de desempenho acadêmico 

e o aprofundamento de conhecimentos teóricos e metodológicos que possam vir a ajudar o 

bolsista futuramente em situações de trabalho.  

O monitor e o professor orientador seguem atribuições previstas em edital, dentre as quais 

está o cumprimento de um Plano de Monitoria elaborado previamente por esse docente, 

frequência, assiduidade e reuniões de planejamento da execução das atividades. Os discentes 

selecionados recebem uma bolsa mensal, cujo pagamento é condicionado ao envio, pelo 

professor orientador, da frequência do estudante em suas atividades de monitoria à Pró-reitoria. 

A primeira participação do Departamento de Espanhol no Programa de Monitoria foi 

por meio da Chamada Interna nº 02/2018, quatro anos após a criação do programa na escola, 

cujo Edital ofertou uma vaga para Espanhol no Campus Realengo II, dentre as 171 oferecidas 
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no ano em questão. A docente Rachel Monnier atuou como orientadora de 1º de agosto de 

2018 ao dia 28 de fevereiro de 2019.  

No ano de 2019, pela Chamada Interna nº 02/2019, o departamento participou 

novamente do Programa, que ofereceu duas vagas para bolsistas de Espanhol: uma no 

Campus Realengo II, onde a docente Rachel Monnier deu continuidade ao trabalho realizado 

no ano anterior, e outra no Campus Tijuca II, onde a docente Amanda Mesquita deu início à 

atividade. No ano em questão, a duração do programa teve início em 1º de agosto de 2019 e 

término em 15 de janeiro de 2020. Dados os primeiros passos, o Departamento de Espanhol 

pretende dar continuidade ao caminho iniciado.  

 

9.10 A expansão do ensino de espanhol para novos segmentos 
 

9.10.1 O espanhol no Ensino Fundamental: mais um crescimento da língua na Instituição 

 

Ao voltarmos nosso olhar às conquistas mais recentes do departamento, mostra-se de 

muita importância a entrada da língua no segmento de Ensino Fundamental do Colégio Pedro 

II. Fruto de uma longa trajetória de lutas e de contínuas reflexões sobre o lugar ocupado pela 

língua espanhola hoje no mundo, a ampliação da abrangência da disciplina no Colégio revela-

se como um sinal de reconhecimento de seu valor (que tanto defendemos) para os alunos que 

a receberão como mais nova disciplina em seu currículo.  

Em um primeiro momento, a Portaria nº 2911, de 16 de setembro de 2016, versava 

sobre a entrada do espanhol no segmento a partir do 9º ano. Ainda que a portaria de inserção 

da língua por esta série tenha dado lugar posteriormente a uma outra, de preferência pelo 6º 

ano, optamos por trazê-la aqui, pois ela aponta importantes motivos que justificam a 

expansão da disciplina do Médio para este novo segmento de ensino:  
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Figura 32: Portaria nº 2.911/2016. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II. 60 

 

Assinada pelo Magnífico Reitor Oscar Halac, a Portaria acima já destacava a imensa 

presença do espanhol como língua oficial no continente americano, especialmente no que diz 

                                                 
60 Disponível em: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2016/Setembro/portaria_2911.pdf. Acesso em: 

4 jun. 2020. 
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respeito aos países que fazem fronteira com o Brasil, o que corrobora a necessidade de que 

nos debrucemos sobre o espanhol e sobre suas múltiplas facetas linguísticas e culturais. Outro 

aspecto salientado é o que preza pelo valor acadêmico igualitário dos Departamentos de 

línguas da Instituição. Por fim, também tem destaque a importância formativa contida na 

ampliação do leque de escolha de línguas estrangeiras do aluno do Colégio Pedro II.  

A portaria que se segue a esta, de entrada da língua efetivamente não mais pelo último 

ano, mas pelo 6º ano do Ensino Fundamental, é a de nº 222/2017. Tal documento discorre 

sobre a reorganização da oferta das disciplinas de língua neste segmento: o inglês segue como 

língua obrigatória para todas as séries, e os alunos, já no 6º ano, optam por uma segunda 

língua – espanhol ou francês, que devem estar em igualdade de condições de oferta nos campi 

que possuam Ensino Fundamental. 
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Figura 33: Portaria nº 2.22/2017.  

Fonte: Departamento de Espanhol. 
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Figura 36: Professora Janaína Amorim e alunos de 6º ano, em sua primeira aula de espanhol, 2019.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Colégio Pedro II61. 

 

Também é importante observar que a entrada do espanhol no 6º ano mostrou-se como 

uma interessante oportunidade para que a Equipe pudesse confeccionar seu próprio material 

de trabalho com a língua neste segmento. Concebido pela então chefe de departamento em 

2017, Claudia Estevam, o material foi construído e pensado em conjunto pelos professores 

de espanhol, que se organizaram em uma divisão interna de suas Unidades e Seções didáticas.  

A proposta de Alas para volar (nome sugerido pela professora Rachel Monnier e 

prontamente acolhido pelos demais professores em reunião62) é de apresentação da língua a 

partir de uma busca pela diversidade de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003). As então 

Seções didáticas da 1ª edição (posteriormente chamadas Unidades) buscam, em seus 

apartados internos, traçar um caminho de leitura que saia de uma reflexão inicial sobre o 

tema a ser refletido e desemboque em uma atividade realizada pelos alunos, em um traçado 

que parte de um texto sugestivo de trabalho de pré-leitura e conclua em uma produção dentro 

do tema proposto na unidade (KLEIMAN, 1989). 

 

                                                 
61 Disponível em: https://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/223-noticiaas2017/6185-cpii-introduz-ensino-

de-espanhol-ao-6%C2%BA-ano.html. Acesso em: 23 abr. 2019. 
62 Importa chamar a atenção para a intenção do grupo de dar ênfase à metáfora do voo nos detalhes da obra, 

seja pela escolha das artes das capas, pelo nome mesmo do material ou pela seleção dos títulos das partes 

internas de cada unidade.  
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O trabalho de edição deu-se a partir da escolha por um traçado interno que perpassa 

todas as unidades dos materiais, traçado este que busca não enrijecer a produção dos autores, 

mas servir de recorrido comum para que haja uma coerência no todo. Sob tal ótica, inicia-se 

este “voo” com a atividade Abriendo senderos, seguida da compreensão de um ou mais textos 

em A reflexionar sobre nuestra(s) lectura(s)…, finalizando com a proposta de atividade ao 

aluno em Alza nuevos vuelos.... Também cabe sinalizar que os professores se organizaram de 

modo que em grande parte do grupo houvesse um revezamento entre os papéis de autor e 

revisor de uma unidade. Assim, se estaria garantindo a diversidade de olhares sobre o 

material finalizado.  

Outro aspecto importante a se observar é que a gramática não figura como objeto 

central nesta busca de trabalho com os gêneros discursivos, almejada pelos materiais de 

espanhol do Ensino Fundamental, mas surge em uma dimensão outra, menos tradicional e 

mais em consonância com as necessidades específicas de cada unidade. Também há uma 

preocupação da Equipe por apresentar uma variedade de gêneros discursivos em cada 

material, pensados de acordo com os temas escolhidos pelos autores e em função da 

pertinência linguística de seu aparecimento em determinada unidade. A diversidade de 

gêneros é, em última instância, a grande norteadora deste trabalho, em constante processo de 

lapidação e crescimento63. 

Na sequência, seguem as três capas escolhidas por votação interna entre os membros 

do Departamento de Espanhol para compor os materiais do 6º, 7º e 8º anos. No momento de 

decisão da capa do 9º ano, atendendo a uma demanda da coordenadora-geral, Daniele Cabral, 

as capas foram unificadas para todas as séries64. 

 

                                                 
63  Importa sinalizar que, no momento de escritura deste capítulo, o Departamento ainda passaria pela 

experiência de trabalho com o material do 9º ano, geração de alunos que estreou o ensino-aprendizagem de 

Espanhol no Ensino Fundamental em 2017. Assim, como um material em processo de construção, 

entendemos e aceitamos que este precisa de recorrentes reformulações, acréscimos, substituições, tendo em 

vista seu caráter coletivo e inaugural. O Departamento passou por muitas reuniões de discussão sobre os 

materiais, após cada experiência de trabalho com ele. Cada nova edição se encaminha para uma melhoria 

em relação ao ano anterior.  
64 As capas dos materiais do 6º, 7º e 8º anos foram idealizadas pela designer Ale Tissoni. Trata-se de releituras 

feitas a partir de obras já existentes. Foram usadas de 2017 a 2019, quando então uma capa única, de criação 

do programador visual Marlon Amorim Tenório, passa a ser usada para todas as séries. 
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Figura 37: Capas das apostilas Alas para volar, 2020. 

Fonte: Departamento de Espanhol. 
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Abaixo segue a primeira “Carta ao aluno”, presente na edição inaugural do 

material do 6º ano (2017): 

 

 
 

Figura 38: “Carta ao aluno”, 2017. 

Fonte: Departamento de Espanhol. 

 

A expansão da atuação da disciplina para o segmento Fundamental permitiu ao 

departamento que se debruçasse sobre seus desejos e suas crenças quanto ao ensino-

aprendizagem de línguas. Também nos possibilitou uma oportunidade de intensificação de 

diálogos e negociações entre os pares, de estreitamento com o trabalho do outro, de momento 

de lidarmos com nossos próprios limites. É desafiador e estimulante poder propiciar novas 
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oportunidades de ensino-aprendizagem da língua, numa via dupla de crescimento que recai 

não só nestes alunos pertencentes a um novo segmento, mas em nós mesmos como docentes.  

 

9.10.2 O Projeto Classe de Adequação Idade-Série (Cais): a atuação do Departamento de 

Espanhol no Campus São Cristóvão II 

 

No ano de 2018, foi implantado no Colégio Pedro II o Projeto Classe de Adequação 

Idade-Série (Cais)65. A iniciativa surgiu da observação do significativo número de estudantes 

que cursavam séries não condizentes com a sua idade na Instituição, muitas vezes por terem 

ficado retidos no decorrer de sua trajetória escolar. Com base em tal indicativo, formou-se 

uma equipe com o objetivo de proporcionar a esses estudantes um ambiente diferenciado de 

aprendizagem, no qual eles pudessem desenvolver habilidades e competências que 

permitissem a continuidade de sua vida escolar de forma mais proveitosa. Inicialmente, dois 

campi implementaram o Projeto: o Campus Engenho Novo II e o Campus São Cristóvão II.  

A atuação do Departamento de Espanhol no Cais teve início no seu segundo ano de 

realização, 2019, no Campus São Cristóvão II, quando a docente Regina Lima foi incorporada à 

sua equipe de desenvolvimento, a “Multicais”. São expectativas dessa Equipe, de acordo com a 

professora antes citada, com relação aos estudantes: o resgate de sua autonomia, a 

conscientização quanto às suas potencialidades, o vivenciamento da escola como um lugar que 

os valorize, o desenvolvimento com mais confiança em si e na escola, o desenvolvimento de 

recursos para uma aprendizagem mais autônoma, a compreensão das disciplinas escolares como 

conhecimentos em rede, a percepção da relevância dos conhecimentos trocados no ambiente 

escolar, o sentimento de reconhecimento e o fortalecimento da relação de pertencimento à escola 

e a felicidade e acolhimento no ambiente escolar.  

No ano de 2018, o campus em questão delimitou os estudantes aos quais a proposta 

estava destinada e os critérios para enturmá-los, de forma que estudantes do 8º ano com mais 

de 15 anos (o esperado seria 13) e do 9º ano com mais de 16 anos (o esperado seria 14) 

                                                 
65 Nos anos iniciais do Cais, a equipe atuante no Campus São Cristóvão II era formada pelo diretor geral, 

Bernardino Matos; pela diretora pedagógica, Adriane Farah; pelo coordenador do Napne/SCII, Rafael de 

Andrade; pelos professores das disciplinas oferecidas no Programa; pelo orientador educacional, Fábio 

Wandermurem; pela assistente social, Renata Martins; e pela psicóloga escolar, Elizabeth Dutra. O projeto 

também conta com a colaboração das professoras de Dança, Érica Bianna e Tulani Pereira, e de Teatro, 

Juliana Soure e Marcela Siebler. 
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poderiam compor uma das duas turmas com máximo de 20 alunos cada, que equivaleria às 

duas séries, segundo os requisitos: maior idade e quantidade de retenções e aprovações por 

COC nas séries aqui expostas. No ano seguinte, o Cais passou a abranger os dois ciclos do 

Ensino Fundamental II, incorporando ao Projeto estudantes do 6º e do 7º anos que se 

enquadravam nos critérios pré-estabelecidos, sendo criada uma turma de Cais I para este 

primeiro ciclo e duas de Cais II para o segundo, seguindo-se a determinação do máximo de 

20 alunos por turma. 

A participação dos estudantes no Projeto Classe de Adequação Idade-Série é consolidada 

a partir da aceitação de um convite enviado aos seus responsáveis, que firmam esse compromisso 

mediante a assinatura de um termo de adesão no atual Setor de Orientação Educacional e 

Pedagógica (Soep)66. A composição curricular das primeiras turmas oferecidas, em 2018, incluía 

as disciplinas Português, Inglês, Francês, Educação Musical, Artes Visuais, Educação Física, 

História, Geografia, Ciências Sociais, Ciências, Matemática e Desenho. No ano seguinte, o 

Espanhol foi incorporado ao Projeto, alternando-se com o Francês como segunda língua 

estrangeira ofertada.  

Os docentes reunidos para atuar no Projeto estabeleceram que o seu desenvolvimento 

se daria pela equipe pedagógica como um todo, privilegiando-se a interdisciplinaridade e 

uma transdisciplinaridade para além de competências e habilidades, visando a ações 

formativas integradoras. Assim sendo, haveria a criação de projetos pedagógicos nos quais 

as disciplinas seriam organizadas de modo inter e transdisciplinar e cujos resultados seriam 

exibidos em portfólios também usados como instrumentos de avaliação. A dinâmica do Cais 

se torna viável pois sua equipe condutora tem por prática reunir-se semanalmente para dar 

conta das particularidades e planejamentos demandados. 

Os estudantes que aderem ao Projeto também contam com um acompanhamento 

pedagógico mais individualizado, realizado por um docente próximo, denominado 

professor(a) parceiro(a). Esse professor tem como atribuições orientar o estudante quanto à 

organização da vida escolar, propiciar espaço de diálogo e encontros regulares, mediar 

conflitos entre estudantes e servidores e identificar interesses de estudo do discente para 

impulsionar seu aprimoramento nessas áreas.  

                                                 
66 Antigo Setor de Orientação e Supervisão Pedagógica (Sesop), que teve sua denominação alterada pelas 

Portarias nº 4.111/2018 e nº 4.112/2018, sendo esta última responsável por definir o perfil profissional da 

equipe e especificar as atividades do setor. 
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Uma das características de destaque do Cais é a realização de assembleias próprias 

para constantes reflexões e tomadas de decisão, envolvendo docentes e discentes em contato. 

Essa modalidade de organização facilita a resolução de conflitos e o estabelecimento de 

acordos referentes, por exemplo, à tolerância para atrasos ou ao uso do celular em sala de 

aula. Outra ação promovida pela equipe “Multicais” é o desenvolvimento de ações fora do 

ambiente escolar, durante saídas pedagógicas.  

A avaliação é construída durante todo o processo de forma contínua e diversificada e 

as certificações são semestrais. Formam parte da avaliação os três blocos: participação e 

frequência, portfólio e avaliações formais individuais. Assim como a média final adotada no 

Colégio Pedro II, a média do estudante que faz parte do Cais é 5.0 (cinco pontos). Ao final 

de um ano e, se aprovado, esse estudante é considerado apto para ingressar no nível 

subsequente ao cursado: se cursista do Cais I, seguindo para o Cais II, e, se cursista do Cais 

II, seguindo para o Ensino Médio.  

 

9.10.3 A inserção do espanhol no Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja) 

 

No ano de 2005, após a decisão governamental de atendimento à demanda de jovens 

e adultos pela oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, foi criado o Programa 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, pelo Decreto nº 5.47867, de 24 de junho de 2005. O Programa, 

que inicialmente teve como base de atuação a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, foi ampliado em termos de alcance e pedagogicamente, por meio do Decreto 

nº. 5.84068, de 13 de julho de 2006, passando a ser denominado Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (Proeja). 

                                                 
67 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5478.htm. Acesso em: 

15 maio 2020. 
68 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5840.htm#art11. 

Acesso em: 15 maio 2020. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5840.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5840.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5840.htm#art11
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A configuração definitiva do Programa, de acordo com o último Decreto, passou a 

contemplar seis segmentos69. No Colégio Pedro II, o Proeja foi implementado no mesmo ano do 

Decreto que o instituiu, 2006, na Educação Técnica Integrada ao Ensino Médio. No ano de 2020, 

o Ensino Médio integrado à Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, com duração de dois a três anos, é oferecido no turno noturno e em três cursos, nos 

seguintes campi: Técnico em Assistente Administrativo e Técnico em Administração – Campus 

Centro, Campus Duque de Caxias, Campus Engenho Novo II, Campus Realengo II e Campus 

Tijuca II – e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – Campus Realengo II. O 

ingresso de alunos ao Proeja ocorre por meio de sorteio público.  

Desde a criação do Departamento de Espanhol, no ano de 2014, houve um esforço 

desse coletivo na direção de que o espanhol fosse uma das línguas estrangeiras ofertadas no 

currículo dos cursos em vigência no Proeja. A primeira ação concreta nesse sentido foi a 

apresentação, no próprio ano de 2014 e durante a chefia da professora Claudia Estevam, de 

um Projeto de inserção da disciplina no currículo dos cursos existentes, em todos os campi 

em que fossem oferecidos. Destinado aos representantes da Câmara de PPPI de Ensino Médio, 

o Projeto foi reapresentado no ano de 2016. No entanto, somente no ano de 2019 e durante a 

coordenação-geral da professora Daniele Cabral, o Departamento alcançou mais esse 

objetivo e recebeu uma resposta favorável à inserção do espanhol no currículo dos cursos. 

A proposta de inserção do Espanhol como disciplina no currículo dos cursos do Proeja 

se ancora em fatores inclusivos, pedagógicos e legais. Dentre eles, destaca-se o de conceder 

aos alunos desta modalidade de ensino os mesmos direitos de que usufrui o aluno do ensino 

regular, visto que a língua espanhola está presente como opção de escolha ao aluno que presta 

o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em avaliações como o Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Outro fator relevante seria a 

equiparação a outros institutos federais, que já garantiam o oferecimento da língua. Ademais, 

a oferta de língua espanhola no Ensino Médio nos anos em que o projeto foi submetido podia 

                                                 
69 São eles: 1. Educação profissional técnica integrada ao Ensino Médio; 2. Educação profissional técnica 

concomitante ao Ensino Médio; 3. Qualificação profissional, incluindo a formação inicial e continuada 

integrada ao Ensino Fundamental; 4. Qualificação profissional, incluindo a formação inicial e continuada 

concomitante ao Ensino Fundamental; 5. Qualificação profissional, incluindo a formação inicial e 

continuada integrada ao Ensino Médio; 6. Qualificação profissional, incluindo a formação inicial continuada 

concomitante ao Ensino Médio.  
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ser respaldada pela Lei nº 11.16170, que previa sua oferta obrigatória pela escola e matrícula 

facultativa para o aluno.  

A composição de currículo vigente a partir de 2019 previu o oferecimento, no 

segundo ano dos três cursos do Programa no Colégio Pedro II, de um componente curricular 

de língua estrangeira, que poderia ser Espanhol ou Francês, de acordo com a configuração 

acordada em cada campus. A carga horária destinada à disciplina é de 53 horas totais. Em 

2020, ano em que os estudantes ingressantes de 2019 estavam em seu segundo ano de Proeja, 

o componente de língua estrangeira foi Espanhol nos cursos Técnico em Assistente 

Administrativo e Técnico em Administração nos Campi Duque de Caxias, Centro e Realengo 

II, compondo, neste último Campus, também o currículo do curso Técnico em Manutenção 

e Suporte em Informática.  

Para o desenvolvimento do material didático adotado pelo Departamento de Espanhol 

nos cursos do Proeja, foi criado um Grupo de Trabalho formado pelos docentes José Ricardo 

Dordron de Pinho, Maria Cecília Bevilaqua e José Lira. A produção de material próprio para 

a inauguração do Espanhol como componente curricular teve um enfoque instrumental, 

direcionado para a compreensão leitora. A estrutura prevê apostilas de seis unidades, três por 

semestre de atuação. A decisão da Equipe foi iniciar o trabalho com uma das unidades pronta 

como projeto-piloto, visto que se reitera, com frequência, a ideia de que a atuação no Projeto 

exige um olhar constante às construções pedagógicas junto aos grupos de estudantes e suas 

demandas. A experiência advinda do trabalho com a unidade fechada e as duas que serão 

construídas a partir da escuta dos estudantes será tomada como base para a reestruturação da 

atuação do grupo no futuro material.  

 

9.10.4 O espanhol no Curso Técnico em Guia de Turismo do Colégio Pedro II 

 

No ano de 2019, o Colégio Pedro II ampliou sua atuação para mais uma frente de 

trabalho: o Ensino Técnico na Modalidade Subsequente, destinado a cursistas que já 

concluíram o Ensino Médio. Seguindo planos de incentivo para a ampliação do aumento de 

vagas na Educação Básica Profissionalizante, visando a expandir o ensino profissional para 

novos campi do Colégio e buscando atender a demandas sociais e de mercado, o Magnífico 

                                                 
70 A Lei nº 11.161 foi revogada pela Lei nº 13.415, de 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art22
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Reitor Oscar Halac criou dois cursos: o Curso Técnico em Tradução e Interpretação em 

Libras – pela Portaria nº 2.795 – e o Curso Técnico em Guia de Turismo – pela Portaria nº 

2.796, sendo ambas as portarias de 14 de agosto de 2019. 

Previsto para iniciar no primeiro semestre de 2020, o Curso Técnico em Guia de 

Turismo tem na composição de seu currículo o componente curricular profissionalizante 

Espanhol aplicado ao Turismo Receptivo, cuja carga horária é de 240h totais – distribuídas 

em 80h/ano. Em sua primeira seleção, a de Edital nº 40/2019, foram oferecidas 36 vagas para 

o Campus Humaitá II. Para a elaboração do material didático a ser adotado pelo 

Departamento de Espanhol na nova modalidade, manteve-se a dinâmica da criação de um 

Grupo de Trabalho, formado pela professora Patrícia Ruel, também responsável por ministrar 

a disciplina, e pelas docentes Andrea Galvão, Evelyn França, Giselle Mendonça, Regina 

Lima, Viviane Guimarães. Tal produção foi norteada por uma ementa centrada em 

vocabulário e conversação aplicados ao Turismo Receptivo.  

 

Considerações finais 

 

Ao longo dos tópicos abordados neste capítulo, pudemos documentar uma parte da 

trajetória percorrida pela Equipe responsável pelo ensino de espanhol no Colégio Pedro II. 

No recorte apresentado, de 2014 a 2020, começamos contando a história de um marco dessa 

Equipe, que, passando a se tornar o Departamento de Espanhol, alcançou um novo espaço na 

Instituição, repleto de significados e ampliador de sua representatividade. Tal marco foi 

importante, uma vez que tal organização propiciou que o grupo tomasse decisões de forma 

mais independente e inaugurasse ações voltadas, especificamente, para o ensino de língua 

espanhola nos anos posteriores.  

Após a criação do Departamento de Espanhol, conforme o histórico levantado, novos 

integrantes foram incorporados à Equipe por intermédio de dois Concursos Públicos e quatro 

Processos Seletivos. No decorrer dos capítulos que seguem o relato dessas seleções, 

debruçamo-nos sobre a atuação dos docentes do Departamento em atividades diversas. 

Algumas delas são de origem interna ou externa e referentes a Chamadas e Editais prévios a 

2014. Em seu desenvolvimento, deu-se continuidade a um trabalho que fora iniciado em 

outro momento, já devidamente inscrito no conjunto desta obra. 
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O caminho traçado também deu abertura para novos projetos, atividades e até 

segmentos de trabalho dentro do currículo do Ensino Regular do Colégio. Evidenciamos, 

portanto, as frentes de atuação do Departamento de Espanhol de forma a conferirmos a cada 

uma dessas nuances o seu devido valor. As atividades, continuadas ou principiadas, junto 

àqueles que estiveram comprometidos com sua implementação formam a composição que 

faz com que hoje o Departamento configure um grupo potente e que ainda tem muito a propor 

e expandir, contribuindo com o cenário do ensino de Línguas Estrangeiras Modernas no 

Colégio Pedro II. Ao longo desta produção, cujo término data de junho de 2020, trouxemos 

um período de uma longa história que ainda está sendo escrita.  
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Sobre o ensino de espanhol anterior ao Colégio Pedro II  

e o ensino da literatura hispânica no CPII 
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Capítulo 10 

O ensino de espanhol no Brasil anterior ao Colégio Pedro II (1821-1919)  

Anselmo Guimarães 

 

Introdução 

 

O objetivo deste capítulo é identificar o lugar do ensino de espanhol no Brasil, anterior 

à sua institucionalização no Colégio Pedro II, permitindo uma análise dos acontecimentos 

que contribuíram para a configuração como disciplina escolar no estabelecimento federal 

modelo. Esse ingresso do espanhol na legislação federal do ensino secundário, em 1919, 

permitiu alguma visibilidade, hoje, sendo apontado em trabalhos relativamente recentes 

(DAHER, 2006; FREITAS, 2011; GUIMARÃES, 2011; PARAQUETT, 2006). Porém, a 

historiografia sobre o ensino de espanhol ainda está marcada pela legislação federal e pelas 

interpretações de Valnir Chagas (1957), o que dificulta iniciativas de estudos de outros 

períodos da história do ensino de espanhol no Brasil. 

A legislação federal, sobre o ensino secundário até 1929 esteve voltada para o Colégio 

Pedro II. Mas, ainda há muito para investigar sobre o ensino de espanhol em colégios 

particulares e colégios provinciais, desde o início do século XIX. Assim, também se fazem 

necessárias investigações mais aprofundadas do período da República, sobre o ensino do 

idioma nos estados brasileiros. 

As interpretações de Chagas (1957) sobre o ensino das línguas modernas no Brasil 

contribuíram em certa medida para que não houvesse pesquisas sobre o ensino de espanhol 

anterior à Reforma Capanema, visto que, em seus dois quadros de distribuição das línguas 

modernas nos currículos brasileiros, de 1855 a 1931, só constam o francês, o inglês, o alemão 

e o italiano. A sua contribuição para o pensamento educacional brasileiro foi fortemente 

sentida na delimitação de períodos para o estudo do ensino de espanhol. Em consequência, 

quase não há trabalhos acadêmicos voltados para os períodos anteriores a 1942. 

Para delimitação do período a ser estudado, 1821 a 1919, a construção deste capítulo 

foi guiada, em primeiro lugar, pelo anúncio mais antigo de jornal encontrado na pesquisa (no 

qual há uma procura pelo aprendizado da língua espanhola no Brasil) e por anúncios em 
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jornais do país referentes à abertura de concurso para professor catedrático de espanhol do 

Colégio Pedro II. 

Em uma pesquisa histórica, onde a investigação das práticas do ensino de línguas é difícil, 

além da escassez de fontes e da distância temporal, que impõem barreiras quase intransponíveis, 

torna-se impossível o acompanhamento das atividades escolares. Já em pesquisas de períodos 

mais recentes, o pesquisador pode observar grupos de alunos e docentes. Resta, então, a 

indagação dos documentos do passado, pois, como ressalta Chervel (1990, p. 191), 

[...] cada época produziu sobre sua escola, sobre suas redes educacionais, sobre os 

problemas pedagógicos, uma literatura freqüentemente abundante: relatórios de 

inspeção, projetos de reforma, artigos ou manuais de didática, prefácio de manuais, 

polêmicas diversas, relatórios de presidentes de bancas, debates parlamentares, etc. É 

essa literatura que, ao menos tanto quanto os programas oficiais, esclarecia os mestres 

sobre sua função e que dá hoje a chave do problema. 

 

Desta forma, foi feito o levantamento de fontes, como trabalhos acadêmicos, leis no 

âmbito da política educacional e linguística no Brasil, textos com interpretações das leis 

educacionais e diversas revistas e jornais do século XIX. 

 

10.1 O ensino da língua espanhola por particulares (escolas e professores) 

 

Os anúncios de jornais são uma fonte importante para a construção sociohistórica da 

disciplina “Espanhol” no Brasil do século XIX, visto que pouco se conhece sobre este tema. 

Como nos ensina Gilberto Freire (2000, p. 153), os anúncios são “material valioso para os estudos 

sociais, em geral, e para o sociológico, antropológico ou histórico-social, em particular”. 

Nos últimos anos, poucos pesquisadores dedicados ao estudo histórico da língua 

espanhola no Brasil voltaram seu olhar para esse tipo de fonte, como, por exemplo, a 

professora Luciana Maria Almeida de Freitas, da Universidade Federal Fluminense, que 

escreveu o artigo “Entre lembranças e esquecimentos: relato memorístico sobre o ensino de 

espanhol no Rio de Janeiro”, publicado na revista “Hispanista” de setembro de 2011. Nesse 

artigo, Freitas (2011) cita anúncio do Almanak Laemmert (1888), com informações sobre 

Alexander, um professor das línguas inglesa, alemã, francesa e espanhola, tradutor destas 

línguas e morador da Rua do Ouvidor, 40, Rio de Janeiro. Ainda Freitas (2011), citando 

Gilberto Freire (2000), ressalta que o anúncio do “Jornal do Commercio” do Rio de Janeiro 
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de 1827, por ele mencionado, sobre um Colégio Inglês que lecionava as línguas latina, 

portuguesa, inglesa, francesa e espanhola, era, até aquele momento, a referência mais antiga 

de que se tinha notícia “sobre a presença do espanhol em uma instituição escolar brasileira”. 

De 2011 até os dias atuais, poucas foram as mudanças sobre pesquisas do ensino de 

espanhol no século XIX, e o anúncio citado por Freire (2000) continua sendo a referência 

mais antiga divulgada. Desta forma, por acreditar ser importante a divulgação de fatos 

históricos para o conhecimento do ensino de espanhol no Brasil do século XIX, estamos, 

dentro do possível, fazendo a transcrição completa dos anúncios de jornais pesquisados sobre 

o idioma espanhol, pois, com isso, estaremos contribuindo para a construção discursiva do 

passado do ensino desse idioma no Brasil, bem como para novas pesquisas desse período, o 

qual ainda se encontra envolto em um véu do esquecimento, ou, nas palavras de Freitas (2011, 

p. 29), “um quase esvanecimento”.  

Gilberto Freire (2000 [1957]), em sua obra “Ingleses no Brasil: aspectos da influência 

britânica sobre a vida, a paisagem e a cultura do Brasil”, lamentava a má conservação dos 

jornais e que “muito jornal raro, de mais de um século, [estava] se esfarelando de velho ou 

se acabando de podre em recantos úmidos de bibliotecas”. Hoje, graças à iniciativa da 

Biblioteca Nacional, pesquisadores de qualquer parte do mundo podem ter acesso, desde os 

primeiros jornais de 1808 a jornais do século XX, que não circulam mais de forma impressa. 

Esse acervo da Hemeroteca Digital Brasileira (www.bn.memoria) foi consultado e dele 

foram retirados os anúncios citados neste trabalho. 

Esses velhos jornais, agora digitalizados, nos permitem vislumbrar que o ensino da 

língua espanhola é tão antigo quanto o ensino institucionalizado da língua inglesa ou francesa, 

com a diferença de que este foi instituído oficialmente pelo Estado em 1809, conforme 

Decreto s/nº, de 30 de maio, que criou uma cadeira da língua inglesa na Academia Militar, e 

a Decisão nº 29, Resolução de consulta da Mesa do Desembargo do Paço, de 14 de julho, que 

criou uma cadeira de inglês e uma de francês, no Rio de Janeiro (BRASIL, 1891). Enquanto 

isso, o espanhol, sem a chancela do Estado, foi ensinado em colégios particulares, em alguns 

colégios provinciais, por professores particulares e até mesmo por professores régios, ou seja, 

contratados pelo Estado e que, além da sua aula régia, também davam aulas particulares de 

línguas vivas, como a inglesa, a francesa e a italiana, no século XIX.  
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Existem evidências nos anúncios de jornais, do ensino de espanhol por professores 

estrangeiros (ingleses, franceses e espanhóis), bem como em colégios de estrangeiros, que se 

denominavam, pela origem de seu(s) proprietário(s)/dirigente(s), como “Collegio Inglez”, 

“Collegio Francez”, “Lyceu Francez”, entre outras denominações. Esse é o caso do anúncio 

do “Jornal do Commercio” do Rio de Janeiro, referente a um colégio que teve parte do texto 

citado por Freire (2000) transcrito abaixo, na íntegra, como forma de auxiliar outros 

pesquisadores das diversas disciplinas que constavam no plano de estudos daquele 

estabelecimento: 

O Collegio Inglez estabelecido ate agora na rua dos Barbonios N. 98 acaba de ser 

transferido para Matacavallos N. 94 esquina da rua dos Invallidos. O Director tem 

a honra de annunciar, para intelligencia de seos amigos, e de quem mais possa 

interessar, que agora se acha habilitado a receber hum numero addicional de 

Pensionarios, a presente casa dando-lhe para isso amplas accommodações. Os 

cursos d’estudo continuarão sobre o mesmo plano: constão das linguas Latina, 

Portugueza, Ingleza, Franceza, e Hespanhola grammaticalmente, Historia e 

Geogrhiaap [sic] Logica, Rhetorica e Elocução, Escripta, Arithmetica, e 

Escripturação de livros por partidas dobradas, Algebra e Geometria Dezenho e 

Dança. Para maior conveniencia dos Discipulos externos as horas deste Collegio 

são das 8 da manhã até as 2 da tarde (JORNAL DO COMMERCIO, 1827). 

 

O diretor do colégio informava, neste anúncio de 5 de outubro de 1827, que a transferência 

de endereço possibilitaria receber um número maior de “pensionários” e que os cursos oferecidos 

continuariam com os mesmos planos, ou seja, as disciplinas descritas neste anúncio já faziam parte 

dos cursos desde a abertura do colégio, em 1826, conforme já se tinha anunciado no “Diário 

Mercantil” do Rio de Janeiro, de 3 de novembro, onde se lia que o estabelecimento ensinaria 

“Escripta Arithemetica, Escripturação de livros por partidas dobradas, Lingoas Portuguesa, Inglesa, 

Francesa, e Hespanhola”. Os anúncios eram publicados em vários jornais para atingir um número 

maior de interessados. O anúncio do “Jornal do Commercio”, citado anteriormente, foi publicado 

no mesmo dia (05 de outubro de 1827), em outros jornais (DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1827; 

DIARIO MERCANTIL, 1827a), como também em semanas sequenciais no “Diário Mercantil” 

(1827b) e, provavelmente, também fora publicado por outros jornais. 

O ensino das línguas estrangeiras, geralmente, era ministrado por estrangeiros nativos 

do idioma a ser ensinado. Com o objetivo de contratar professores para ensinar sua língua 

materna, o diretor de um Colégio Francês fez publicar o seguinte texto no “Diário do Rio de 

Janeiro”, em 7 de janeiro de 1828: 



255 

 

36 O Director do Collegio Francez que ha de se abrir a 14 deste mez de Janeiro, no 

Cattete rua do Infante N. 7, estabellecerá outras condições além das do seu 

prospecto, para os Discipulos que sómente quererão assistir as lições das Sciencias 

e Artes que alí hão de se ensinar. Querendo o Director que cada huma das 

differentes lingoas modernas propostas no plano do seu ensino simultaneo, 

tenha hum Professor da mesma Nação para melhor dar aos Discipulos a boa 

pronunciação dialectúa, Roga a qualquer Professor Nacional que queira ensinar a 

sua, grammaticalmente, fazer-lhe o obzequio de dirigir se a sua residencia acima 

indicada (DIARIO DO RIO DE JANEIROa, 1828, grifo nosso). 

 

A disciplina espanhola era ensinada aos brasileiros, durante o século XIX, em 

diversos colégios do Rio de Janeiro. Em 1840, outro “Collegio Inglez” anuncia o ensino de 

diversas línguas, dentre elas, a espanhola: 

COLLEGIO INGLEZ. 

Rua D’Alfandega N. 83. 

G. F. Norris annuncia ao respeitavel publico que o seu collegio se acha de novo 

instalado: recebe pensionistas, meios ditos, e alumnos externos. 

As classes constão: de primeiras letras, grammatica portugueza, linguas latina, 

franceza, ingleza, hespanhola, geografia e historia, logica, rhetorica, e elocução, 

arithmetica, algebra, geometria, desenho, e dança (DIARIO DO RIO DE 

JANEIRO, 1840, grifo nosso). 

 

Outro estabelecimento dirigido por estrangeiros que oferecia a língua espanhola era 

o Liceu Francês, de propriedade de Mr. e Mme. Lange e dirigido pelo francês Guillermo de 

Lacour, cuja divulgação foi encontrada no “Jornal do Commercio” de 20 de outubro de 1843: 

 

LICEO FRANCES. 

En dicho establecimiento se hacen cursos de gramática, lógica, retórica y bellas-

letras, con peculiar aplicacion á los idiomas frances, espanol y portuguez: se 

insistirá con especial cuidado sobre la comparacion de todos cuantos egemplos nos 

subministre la literatura antigua y moderna respcto á la elocuencia y á la poesía. 

No se omitirá la discucion de las etimologías griegas y latinas cuyo conocimiento 

es tan sumamente escencial para la inteligencia de las nuevas nomenclaturas que á 

las ciencias y artes se refieren. 

[...] 

Segun y á conforme el caso y necesidad, se harán los cursos en uno cualquiera de 

los tres idiomas espanol, frances y portuguez. 

Los que desearen tener mayores detalles sobre el Liceo Frances, respecto sea de su 

administracion, sea de sus reglamentos, métodos, condiciones exigidas para la 

admision de los alumnos, etc. pueden ocurrir, desde las ocho de la manana hasta 

las ocho de la noche, al establecimiento donde siempre encontrarán quien les dé 

razon. –G.: L.: G.: De Lacour, antiguo discípulo de la escuela politecnica 

(JORNAL DO COMMERCIO, 1843, p. 3 e 4). 
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O anúncio, escrito em língua espanhola, é um indício de que estava dirigido aos 

imigrantes espanhóis e hispano-americanos que no Brasil viviam, para que enviassem seus 

filhos a um colégio que tinha condições de educá-los em sua língua materna. Os cursos 

poderiam ser ministrados em língua espanhola, francesa ou portuguesa, dependendo da 

necessidade apresentada. 

Mas não só anúncios de colégios, como também de pessoas interessadas tanto em ensinar 

como em aprender a língua espanhola. Os jornais do século XIX publicavam verdadeiras 

correspondências entre os interessados (oferta e demanda) em produtos e serviços. Nesse 

processo, havia os que buscavam professores e estes que se ofereciam para ensinar todo tipo de 

disciplinas, dentre estas, a língua espanhola. Em 26 de julho de 1828, um professor de línguas 

anunciou no Diário do Rio de Janeiro, na seção “Notícias Particulares”: “65 Acha se nesta Corte 

hum sujeito, que ensina as lingoas: Latina, Franceza, Italiana, e Hespanhola; Mathematicas, 

Geometria, e Geographia; quem quizer aproveitar se de seu prestimo, póde annunciar por este 

Diario” (DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1828b, p. 87). 

Em resposta a esse anúncio, em 19 de agosto do mesmo ano, na mesma seção, foi 

publicado o seguinte anúncio: 

39 Respondendo ao annuncio 65, debaixo do titulo noticias particulares do Diario 

N. 22 de Sabbado 26 de Julho, em que diz ha hum sugeito que se propõem a ensinar 

as lingoas; Latina, Franceza, Italiana, e Hespanhola, Mathematica, Geometria, e 

Geographia; queira annunciar a sua morada, ou dirija se a rua Direita N. 69, para 

se tratar do ajuste com o dito Snr. (DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1828c, p. 39). 

 

Os jornais eram, naquele tempo, como uma rede social em que as pessoas podiam se 

comunicar, enviar recados, procurar pessoas, expor suas opiniões sobre instituições e pessoas, 

ler artigos variados, ler as críticas sobre livros diversos, classificados (compra, venda e 

aluguel de todo tipo de mercadorias e imóveis), entre outras informações. 

Entre essa gama de informações, encontramos anúncios com interesse em encontrar 

professores da língua espanhola, desde 1821. Um interessado no aprendizado da língua 

espanhola fez publicar um anúncio de número 30, no “Diário do Rio de Janeiro”, de 24 de 

outubro daquele ano, informando que “Quem quizer ensinar a Lingua Hespanhola pode 

annunciar no Diario a caza da sua residencia, para ser procurado” (p. 166). No “Diário 

Mercantil” do Rio de Janeiro, de 20 de maio de 1825, foi publicado um anúncio, também de 

pessoa interessada em aprender a língua espanhola: “16 Ha huma pessoa que quer aprender 



257 

 

a lingoa Hespanhola grammaticalmente, todo aquelle Sr. que se achar em circunstancias de 

a ensinar, e o queira fazer declare por este Diario para ser procurado”. 

Havia anúncios de professores que ensinavam diversas línguas e anunciavam em 

jornais para serem procurados: “47 Se houver alguma pessoa que queira apprender a falar a 

lingoa Ingleza, Franceza, Hespanhola, e Alemãa (sic); póde dirigir-se a rua de S. Pedro N. 

30” (DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1826c, p. 35) 

As línguas estrangeiras modernas e, em consequência, a língua espanhola, também 

estavam relacionadas com o ensino das matemáticas, integrando as Aulas de Comércio e 

Agricultura no século XIX. Trabalhadores do comércio aprendiam línguas para habilitarem-

se às vagas de escriturário, guarda-livros, entre outras. Conseguir uma vaga no comércio era 

o interesse de “Hum francez de trinta annos de idade”; ele conhecia “bem a lingua 

Hespanhola” e desejava “occupar-se como Administrador, guarda livros, ou como viajante 

de Commercio”. Quem se interessasse em contratá-lo, poderia “dirigir-se na rua d’Ajuda n. 

110” (JORNAL DO COMMERCIO, 1828, p. 4). 

A Língua Espanhola fazia parte de uma gama de disciplinas, ao que tudo indica, 

voltadas, ou também voltadas, para a área comercial. Com o avanço dos estudos da História 

das Disciplinas Escolares e descobertas de outros tipos de fontes, poderão ser criados 

instrumentos para a compreensão crítica da composição do Espanhol como disciplina escolar 

no século XIX. Bittencourt (2003, p. 26) esclarece: 

A história das disciplinas escolares deve ser analisada como parte integrante da 

cultura escolar para que se possam entender as relações estabelecidas com o 

exterior, com a cultura geral e a sociedade. Conteúdos e métodos, nessa perspectiva, 

não podem ser entendidos separadamente e ainda, os conteúdos escolares não são 

vulgarizações ou meras adaptações de um reconhecimento produzido em um 

“outro lugar”, mesmo que possuam relações com esses outros saberes ou ciência 

de referência. 

 

Essa cultura escolar contribuía para a cultura da sociedade. Com frequência, os 

anúncios de trabalhadores do comércio, que colocavam seus préstimos à disposição, incluíam 

como habilidades para desenvolver o serviço a ser prestado, o conhecimento de línguas, como 

este anúncio de 1858, de uma pessoa que queria uma vaga de guarda-livros: 
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GUARDA-LIVROS 

Um individuo que tem por muitos annos exercido o logar de guarda-livros, 

escripturando em inglez e portuguez, linguas que falla com facilidade, assim como 

o francez e hespanhol, se propõe a empregar-se em alguma casa que precise de seus 

serviços. Egualmente ensina a escrever e a fallar o inglez, e escriputaração 

mercantil por partidas dobradas. Dirijão-se á esta typographia com as iniciaes J.M. 

(DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1858). 

 

Podemos notar essa composição, línguas e matemáticas, em alguns anúncios 

daquele século: 

49 Quem quizer aprender as linguas Italiana, Hespanhola, e Franceza, e seguir hum 

curso d’Arithmetica; póde-se dirigir-se a rua dos Latoeiros, casa de café Francez 

de la perfaite union N. 46 (DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1828e). 

47 Hum Professor de Lingoa Latina, Franceza, Italiana, e Hespanhola, 

Mathematica e Geometria se offerece para dar lições em sua casa, ou em casas 

particulares; quem quiser approveitar-se do seu prestimo, póde annunciar por este 

Diario, para ser procurado (DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1829). 

9 Hum homem que sabe as linguas Franceza, Italiana, Hespanhola, Arithmetica 

Universal, ler, escrever, contar, e os costumes da boa moral, se offerece para 

ensinar por casas particulares, ou em alguma fazenda; quem do seu prestimo se 

quizer utilizar, póde annunciar por este Diario para ser procurado (DIARIO DO 

RIO DE JANEIRO, 1834). 

 

O ensino da língua espanhola também fazia parte do contexto educacional de outras 

províncias, como já apontado anteriormente. Esse ensino se fazia presente tanto na educação 

secundária quanto na comercial. “O Orbe”, de Maceió/AL, de 6 de julho de 1879, destacava 

a importância da língua espanhola para o comércio: 

Entre os habitantes do mundo, a lingua ingleza é fallada por 87.000.000; a 

hespanhola por 63.690.000; a allemã por 33.000.000; a franceza por 13.000.000. 

D’aqui se vê que a hespanhola é a segunda em importancia como uma lingua 

commercial, com respeito ao numero d’aquelles que estão a seu alcance (O ORBE, 

1879, p. 3, grifo nosso). 

 

No Amazonas, o ensino-aprendizagem de línguas também ocupava os anúncios de 

jornais. Em 1870, no jornal Commercio do Amazonas, era anunciado um curso noturno com 

o ensino das línguas inglesa, francesa e espanhola “theorica e practicamente leccionada, nas 

terças e sestas-feras (sic) á travessa da Conceição, esquina da rua Brazileira” (p. 4). 

A procura pela língua espanhola não se dava somente por brasileiros. Estrangeiros, 

falantes de outras línguas, procuravam professores da língua espanhola. Provavelmente, foi 

o caso desse anúncio de 23 de setembro de 1828, publicado no “Diário do Rio de Janeiro”, 
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que deve ter sido publicado por um francês que estava interessado em aprender o idioma 

espanhol: “49 Na rua do Ouvidor N. 69, preciza-se de hum Mestre da lingoa Hespanhola, 

mais que saiba a Franceza” (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 1828d, p. 75). Outro 

estrangeiro, que procurava por professor de línguas, é evidenciado no anúncio a seguir: 

30 preciza-se de huma pessoa capaz, Nacional, ou Estrangeira, com tanto, que saiba 

a lingoa Ingleza gramaticalmente, e para ensinar a Franceza, e Hespanhola, e se 

souber Mathematica será perferido; quem estiver nestas circonstancias annuncie 

por este Diario (DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1826b, p. 3). 

 

No Almanak Administrativo Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de 

Janeiro para o Ano de 1849, organizado e redigido por Eduardo Laemmert, encontramos 

relacionados vinte e cinco professores de línguas, dentre os quais dois ensinavam a língua 

espanhola: João Francisco de Araujo Lessa, que lecionava “por casas particulares, 

collegios, e em sua casa, r. da Imperatriz, 107”; e Ximenes, que morava na “r. de São 

Pedro, 124” (p. 271-272). 

Havia uma procura pela língua espanhola, não só atrelada ao comércio, mas também 

como demonstração de boa educação, que era saber línguas estrangeiras, com oferta e 

demanda em todo o século XIX. Em consequência, havia a procura por livros de espanhol, 

tanto gramáticas como dicionários e livros de literatura.  

Neste mesmo século, circularam no Rio de Janeiro vários livros de espanhol 

(gramáticas, dicionários e literatura), para auxiliar no aprendizado da língua espanhola. Não 

podemos esquecer que as línguas estrangeiras eram ensinadas por meio do estudo da 

gramática e na tradução de clássicos, o que explica a expressão “gramaticalmente”, 

observada em alguns anúncios de colégios e professores particulares. De acordo com anúncio 

no “Diário do Rio de Janeiro”, de 21 de setembro de 1826, vendiam-se “na rua Direita 

sobrado N. 130”, diversas gramáticas, como as seguintes, com preço da venda: “Grammatica 

Portugueza de Lobato 320, dita de Soares Ferreira 640, dita Portugueza, e Franceza, de 

Elamopin 800, dita Franceza, e Hespanhola 960” (DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1826a). 

Em 1830, as gramáticas “Franceza e Hespanhola de Barthelemi Carmon”, pelo preço 

de “2$000” e a “Hespanhola e Ingleza de Canueliy”, no valor de “2$560”, eram vendidas na 

“loja de livros de Albino Jordão, na rua do Ouvidor n 188” (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 

1830). Anúncio publicado nesse mesmo jornal, do ano de 1841, colocava a venda 
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“Diccionario hespanhol e portuguez”, impresso em Lisboa e de autoria de “Bluteau” 

(DIARIO DO RIO DE JANEIRO, 1841).  

No Ceará, provavelmente, houve o ensino de espanhol no século XIX. Um indício 

que nos levou a cogitar este ensino foi a venda de livro de espanhol na Libro-Papelaria de 

Gualtier R. Silva, localizada na rua do Major Facundo, nº 74. Este comerciante anunciou no 

jornal “O Cearense” de 10 de maio de 1890 a venda de livros “para a Escola Militar, Lyceu, 

Escola Normal e quaesquer outros estabelecimentos de instrucção secundaria”. Dentre os 

livros listados, encontrava-se o “Curso da lingua espanhola”, de autoria de “Ahn”, bem como 

vários de outras disciplinas, como “Grammatica portugueza, 2º e 3º ano”, de João Ribeiro; 

“Grammatica franceza”, de Sevenne; “Grammatica inglesa”, de Motta; e “Grammatica 

latina”, de Pereira Guimarães (O CEARENSE, 1890, p. 4). 

10.2 O ensino da língua espanhola no ensino público secundário  

 

A estrutura de aulas régias estava em vigor desde a expulsão dos jesuítas de Portugal 

e seus domínios, decretada pelo rei D. José I, em 1759, arquitetada por Sebastião José de 

Carvalho e Melo (1699-1782), Conde de Oeiras (mais tarde Marquês de Pombal), que iniciou 

uma nova configuração para instrução pública em Portugal e, consequentemente, no Brasil. 

Segundo Cardoso (2010), dois eventos importantes marcaram a educação em Portugal a partir 

de 1759: A Reforma dos Estudos Menores, prescrita no Alvará de 28 de junho daquele ano, 

e a Reforma dos Estudos Maiores, Lei de 6 de novembro de 1772 (OLIVEIRA, 2010). 

A partir desse sistema, foram criadas “Cadeiras” ou “Escolas”, termos usados como 

sinônimos, na lei de 1772 (PORTUGAL, 1829), com a indicação de que deveriam ser 

providas de “Mestres” que poderiam assumi-las. De acordo com essa lei, a Real Mesa 

Censória estaria responsável por implementar o plano de estudos com o provimento dos 

professores por meio de editais que seriam afixados em Portugal e seus domínios, para que 

os interessados pudessem candidatar-se a essas vagas. 

Esse modelo educacional vigorou no início do século XIX, com “Aulas Régias” e 

aulas particulares, além de cursos com planos de estudos diversos em colégios particulares. 

O ensino das línguas, além do caráter culto do francês, do inglês e do espanhol, era ministrado 

no aprimoramento profissional de pessoas ligadas ao comércio e às instituições militares.  
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Após a independência, em 1822, até o ato adicional de 18341, o ensino secundário 

público teve dificuldades em se desenvolver, especialmente por falta de professores para 

assumir as cadeiras criadas. As leis e resoluções de criação de cursos e cadeiras, como os 

cursos jurídicos de Olinda e São Paulo (Lei de 11 de agosto de 1827) e cadeiras de Filosofia, 

Retórica, Geometria e de Francês no Ceará (Resolução Legislativa de 25 de junho de 1831) 

encontraram muitas dificuldades, em sua aplicação ou referiam-se, sobretudo, aos 

professores. O relatório do Ministro do Império, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 

em 1833, declara abertamente que, por falta absoluta de candidatos às cadeiras das 

Escolas de Direito de São Paulo e Olinda, foi forçado a confiar, a um mesmo professor, 

duas outras cadeiras e, por conseqüência, os soldos foram dobrados ou triplicados, 

justificando a acumulação salarial (ALMEIDA, 1989, p. 63). 

 

No mesmo relatório de 1833, segundo Almeida (1989, p. 63), o ministro explicitava 

a necessidade de que “as doze cadeiras isoladas” que existiam no Rio de Janeiro “fossem 

reunidas em um colégio no mesmo edifício”, para melhor controle e vigilância, o que seria 

naquele momento, segundo o autor, uma ideia seminal da criação do Colégio Pedro II. 

O Colégio Pedro II foi criado em 1837 para ser um colégio modelo, com o intuito de 

“atacar a desorganização gerada pelo princípio democrático advindo do Ato Adicional de 

1834, ou seja, limitar a autonomia provincial, vista por eles [grupo Saquarema2] como uma 

ameaça política ao regime monárquico” (CUNHA JR, 2008, p. 22). 

Além do ensino secundário, as línguas modernas eram ensinadas na educação 

comercial. Em 1846, de acordo com o Decreto nº 456, de 6 de julho, para o ingresso de alunos 

à Aula de Comércio, o candidato deveria ser maior de catorze anos e apresentar certidão de 

exame, comprovando conhecimento em “Grammatica da lingua nacional”, “Arithmética” e 

saber traduzir a “Lingua Franceza ou Ingleza” (BRASIL, 1846). Caso o candidato fosse 

formado no Colégio Pedro II ou tivesse sido aprovado nos exames do primeiro ano da Escola 

Militar ou da Marinha, poderia ser matriculado independente de exames. Isto porque O 

Colégio Pedro II formava bacharéis em Letras que tinham exames finais reconhecidos, e as 

instituições militares tinham um currículo no qual as disciplinas exigidas para ingresso 

                                                 
1 Pelo Ato Adicional de 1834, foi concedido às Assembleias Provinciais o direito de legislar sobre a instrução 

pública, exceto para cursos superiores. 
2 Grupo político conservador do Império Brasileiro que estava ligado à burocracia imperial e era favorável à 

centralização administrativa. 
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estariam sendo cursadas no primeiro ano e seus exames internos comprovariam o 

conhecimento do aluno. 

A partir da segunda metade do século XIX, houve algumas críticas ao governo, por não se 

interessar em incluir a língua espanhola no ensino público, bem como algumas tentativas 

fracassadas, mas que contribuíram, juntamente com outros fatores, para que, no início do século 

seguinte, o espanhol fosse incluído nos currículos das academias de comércio e na educação militar. 

Em 1872, o professor Lucindo Pereira dos Passos, professor de latim do Colégio Pedro II, 

questionava a falta do ensino de espanhol no colégio onde atuava, pois, segundo ele, se tratava da 

“lingua dos nossos vizinhos e a mais bella da Europa” (PASSOS, 1872). 

Em consequência desta situação, por não ter seu ensino prestigiado pelo Estado no 

século XIX, é que encontramos maior quantidade de anúncios das línguas institucionalizadas 

neste período, como a inglesa e a francesa, com nomeações de professores dessas disciplinas, 

concursos para professores catedráticos e em número menor da língua espanhola. 

Além de colégios dirigidos por estrangeiros, a língua espanhola era ensinada em 

colégios provinciais. Em 19 de dezembro de 1842, já na vigência do Ato Adicional de 1834, 

o jornal “O Diario Novo”, da província de Pernambuco, publicou o discurso proferido por 

Bernardino Freire de Figueiredo Abreu e Castro3 (1809?-1871), diretor do Colégio Santo 

Antonio, no encerramento das atividades acadêmicas daquele naquele ano. O ato de 

encerramento foi presidido pelo “Bispo Resignatário d’Olinda, D. Thomaz de Noronha”, 

diretor de estudos (O DIARIO NOVO, 1842, p. 1). 

No discurso, o diretor fez uma síntese dos nove meses em que estava à frente do 

estabelecimento, indicando os esforços dedicados à melhoria da educação dos seus alunos. 

O plano de curso executado em relação às línguas era: primeiro a língua nacional, depois o 

latim, em seguida as línguas vivas: 

[...] depois da Lingoa Nacional deve o educando Brasileiro instruir-se solidamente 

no Latim [...] 

Depois que o alumno tiver conseguido noções do Latim poderà paripasso applicar-

se ao estudo das lingoas vivas, jà por necessidades para as transacções da vida, jà 

por utilidade para o conhecimento de muitos e excellentes auctores, que nellas 

escreveram, jà por ornamento, pois o conhecimento dellas é signal d’uma boa 

educação (O DIARIO NOVO, 1842, p. 4). 

                                                 
3 Abreu e Castro era português, nascido em Nogueira do Cravo. Veio para o Brasil em 1839: “Fixa-se em 

Pernambuco. Renuncia a toda a actividade política. Dedica-se exclusivamente ao ensino, no Colégio 

Pernambucano, regendo as cadeiras de História, Geografia e Latim” (VICENTE, 1969, p. 21-22). 
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Abreu e Castro referia-se ao exame final do colégio, como resultado dos nove meses 

administrados por ele, relacionando os exames e alunos que os fizeram. No próprio colégio, 

foram prestados os exames da “Lingoa Nacional”, da “Lingoa Italiana” e da “Lingoa 

Hespanhola”. Para as duas últimas, quatro alunos participaram e foram aprovados: Antonio 

Alves de Souza, Affonso d’Albuquerque Maranhão, Gaspar de Menezes Vasconcellos de 

Drumond e Francisco Rafael de Mello Rego (O DIARIO NOVO, 1842, p. 4). 

Para as línguas latina, francesa e inglesa, bem como geometria, filosofia e geografia, 

disciplinas que faziam parte do plano de curso, o diretor decidiu que os exames seriam feitos 

na Academia d’Olinda, pois o colégio não poderia expedir documento válido para que os 

alunos pudessem se matricular em curso superior. 

A atitude do diretor demonstrava que as línguas italiana e espanhola, ensinadas no 

colégio, não necessitavam de certidão de aprovação, pois não faziam parte do currículo 

oficial do ensino secundário da época. Consequentemente, os seus alunos não necessitariam 

desse documento para ingresso no ensino superior. O curioso é que o exame da língua 

portuguesa também foi feito no colégio e, portanto, os alunos não teriam recebido certidão 

de aprovação nessa disciplina. 

Essas evidências são pistas ou indícios (GINZBURG, 1989) da escolarização de um 

saber sobre a língua espanhola, que se desenvolvera desde o início do século XIX. Porém, 

ainda faltam elementos que permitam debates e soluções para se pensar na sua composição 

e finalidade escolar. Segundo Chervel (1190, p. 202), 

[...] dos diversos componentes de uma disciplina escolar, o primeiro na ordem 

cronológica, senão na ordem de importância, é a exposição pelo professor ou pelo 

manual de um conteúdo de conhecimentos. É esse componente que chama 

prioritariamente a atenção, pois é ele que a distingue de todas as modalidades não 

escolares de aprendizagem, as da família ou da sociedade.  

 

Neste ponto, nos deparamos com grande dificuldade pela carência de fontes que 

permitam identificar as finalidades reais da escola, restando ao historiador seguir os indícios 

e formular interpretações, com ajuda do material existente, posto que, como ressalta 

Ginzburg (1989, p. 179), “ninguém aprende o ofício de conhecedor ou de diagnosticador 

limitando-se a pôr em prática regras preexistentes. Nesse tipo de conhecimento entram em 

jogo (diz-se normalmente) elementos imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição”.  
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Essas interpretações devem indicar o motivo pelo qual o governo imperial se absteve 

de incluir a língua espanhola no ensino público secundário da capital. Como visto, desde 

1842, em Pernambuco, a língua espanhola fazia parte do currículo de um colégio público, 

mas, no Rio de Janeiro, o espanhol não conseguira êxito em fazer parte da educação pública, 

apesar de vozes a favor, como a de Lucindo Pereira dos Passos4. O professor de latim do 

Colégio Pedro II escreveu um artigo publicado no jornal “A Reforma”, em 28 de agosto de 

1872, intitulado “Grande revolução no ensino quer dos meninos quer das meninas”. Nesse 

artigo, Passos argumenta os benefícios de estudar pela “Gramática Latina de Clintock”, por 

ele traduzida, substituindo, segundo ele, com muita vantagem, as edições Leipzig. 

Acreditamos que a ausência da língua espanhola nas escolas públicas do Rio de 

Janeiro e em outros Estados esteja relacionada à herança portuguesa de combate a essa língua 

em uma época em que ela era a língua de cultura nas cortes portuguesas. Para que a língua 

portuguesa pudesse se desenvolver com status de língua de cultura, esse embate linguístico 

era necessário até que as condições sociais concedessem à língua portuguesa a importância 

que a realeza reivindicava. Havia a necessidade de valorização da língua portuguesa 

principalmente “quando o Estado português ambiciona não só conquistar novos territórios e 

estender seu comércio, mas também disseminar a língua portuguesa em seus domínios” 

(BARBOZA, 2010, p. 299). Em 1770, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro no reinado 

de D. José I, promulga o Alvará de 30 de setembro, institucionalizando dessa forma o ensino 

da língua portuguesa em Portugal e seus domínios. 

No entanto, essa valorização simbólica (BOURDIEU, 1998) da língua portuguesa 

frente à língua espanhola não foi tão simples e não ocorreu a partir da promulgação do Alvará 

de 1770. Esse processo de legitimação linguística foi sendo construído desde o nascimento 

do reino de Portugal, mas podemos verificar mais evidências nesse sentido a partir do século 

XVI com a narrativa de personalidades portuguesas, como Luís de Camões (1524-1580) na 

obra “Os lusíadas”, que reverencia as conquistas do povo português. 

As obras dos gramáticos João de Barros (1496-1570) e Pero de Magalhães Gândavo, 

ao evocarem uma divindade para a língua portuguesa e ao confrontarem com a língua 

espanhola, como forma de negativar a sua concorrente, também fazem parte desse processo. 

                                                 
4 Lucindo Pereira dos Passos nasceu em Minas Gerais, em 8 de julho de 1820, era formado em medicina. Em 

1865 foi aprovado para a cadeira de Latim do Colégio Pedro II (SILVA, 2015). 
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Serua uma espécie de demonização do outro, denominado de “anti” 5 , para que a sua 

proposição seja aceita pelo descrédito da posição contrária. Nesse sentido, aumentava-se a 

valorização da língua portuguesa pelos sujeitos que teriam autoridade e estariam autorizados 

a valorá-la, contrastando-a com a língua espanhola, dita de menor importância. 

João de Barros, em sua obra “Diálogo em favor da nossa linguagem”, por meio de 

uma escrita em forma de diálogo, intenta inculcar em seus leitores que a língua portuguesa 

estava mais ajustada com a latina que a língua espanhola. 

Nessa mesma direção segue a obra de Pero de Magalhães Gândavo “Diálogo em 

defesa da língua portuguesa”. Trata-se de um diálogo entre Petrônio, um português, e 

Falêncio, um castelhano, acerca da linguagem e sobre qual seria a língua mais conforme com 

a latina. Ao responder ao argumento de Falêncio de que a língua castelhana era mais 

conforme com a latina, Petrônio assevera: 

Se com essa razão vos parece, senhor Falêncio, que tendes concluído, ainda vos 

provarei que a nossa é mais chegada ao latim que a vossa, como se pode ver em 

outros muitos vocábulos nossos de que a vossa também se desvia: alguns deles são 

estes que se seguem. Vós dizeis lengua, nós língua, o latim lingua. Dizeis pluma, 

nós penna, o latim penna. Dizeis temprano, nós cedo, o latim cito. Dizeis lexos, 

nós longe, o latim longe. Dizeis años, nós annos, o latim annos. Dizeis daño, nós 

damno, o latim dãno (GÂNDAVO apud HUE, 2007, p. 75). 

 

Essa estratégia de valorização da língua portuguesa atravessou os séculos e chegou 

ao seu auge no século XVIII com as iniciativas do Marquês de Pombal, legislando em favor 

da língua portuguesa, como língua oficial da nação. Essa legitimação da língua portuguesa e 

sua narrativa anticastelhana foi sentida no Brasil oitocentista, nessa construção social com a 

participação importante de gramáticos e professores, que são os sujeitos autorizados a 

promoverem junto aos demais participantes da nação a valorização da língua: 

 
Ninguém pode ignorar a lei lingüística que dispõe de seu corpo de juristas (os 

gramáticos) e de seus agentes de imposição e de controle (os professores), 

investidos do poder de submeter universalmente ao exame e à sanção jurídica do 

título escolar o desempenho dos sujeitos falantes (BOURDIEU, 1998, p. 32). 

 

                                                 
5 Maiores informações sobre discursos dos “antis” acessar os três primeiros números da Revista de Estudos 

de Cultura com o tema “Culturas em Negativo” (http://www.seer.ufs.br/index.php/revec/index). Acesso em: 

08 fev. 2016. 
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Os professores de literatura nacional do século XIX, Joaquim Caetano Fernandes 

Pinheiro, no Rio de Janeiro, e Francisco Sotero dos Reis, no Maranhão, são exemplos de que 

havia uma corrente anti-castelhana nas escolas públicas brasileiras do século XIX. Essa linha 

de pensamento cria que o estilo de escrita dos castelhanos, o qual foi copiado largamente 

pelos portugueses no século XVII, colocaria em risco a gramática portuguesa, seu estilo, seu 

status, pois a escrita dos autores consagrados servia de modelo. Nesse sentido, Fernandes 

Pinheiro, com sua autoridade de professor catedrático, se negava a tratar em sua obra “Curso 

Elementar de Litteratura Nacional” daqueles poetas portugueses que imitavam os 

castelhanos: 

A corrupção do gosto que já assgnalamos na introducção a esta epocha, e a fatal 

influencia que a escola de Gongora exerceu sobre a poesia portugueza fez-se sentir 

de modo bem manifesto no genero lyrico e suas diversas especies. Nem um dos 

poetas d’esse periodo póde ser apontado como modelo, e não desejando nós 

multiplicar citações inuteis, mas antes offerecer á juventude uma grinalda das mais 

odoriferas flores da litteratura nacional, omittimos essa pleiade de poetas 

gongoristas, cujo brilhante europel poderia fascinar as suas verdes imaginações 

(PINHEIRO, 1862, p. 196). 

 

A ausência da língua espanhola nos currículos do Colégio Pedro II significou que o 

poder público não queria dar distinção a uma língua combatida e que até certo ponto poderia 

colocar em risco a legitimidade da língua portuguesa. Ao ensinar a língua espanhola nas 

escolas secundárias por meio de sua gramática e sua literatura, o país estaria colocando os 

alunos em contato com um estilo literário considerado maléfico para a literatura portuguesa, 

mas que influenciou muitos portugueses em Portugal e no Brasil Colônia, como foi o caso 

de escritor Gregório de Matos, imitador do estilo do escritor espanhol Luis de Gôngora. 

Somente no início do século XX, a língua espanhola ganhou espaço nos currículos 

oficiais das academias de comércio e na educação militar, como veremos adiante. 

10.3 Ensino comercial 

 

Como visto anteriormente, as línguas estrangeiras no Brasil estiveram presentes na 

institucionalização das matemáticas, integrando as Aulas de Comércio e Agricultura, no 

século XIX. A primeira peça legislativa, após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, 

foi o Alvará de 15 de julho de 1809, criando aulas comerciais na Corte, em Pernambuco e na 

Bahia. A partir de 1846, um novo regulamento mudou a denominação de Aula de Comércio, 
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da Corte, para Instituto Comercial do Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 2006). Os candidatos para 

ingresso nesse Instituto deveriam prestar exame de conhecimento na Gramática Nacional, 

Aritmética e tradução da língua francesa ou inglesa. 

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

como ferramenta para que os comerciantes pudessem desempenhar suas funções mercantis a 

contento. Esse ensino, tanto o público das línguas inglesa e francesa, promovido pelo governo, 

quanto o particular, da língua espanhola, contribuiu significativamente para a constituição 

dessas línguas como disciplinas escolares.  

Havia necessidade de melhor capacitar os novos profissionais que passaram a atuar no 

Brasil, em virtude da abertura dos portos do país às nações amigas, realizada por D. João VI, 

mesma época em que foram instituídas as aulas de línguas modernas.  

O ensino da língua espanhola, desenvolvido no século XIX, demonstrou a necessidade 

de atenção do governo, pela sua importância no comércio, com fins específicos, diante das 

necessidades da época. Desta forma, o Presidente da República decretou de utilidade pública a 

Academia de Comércio do Rio de Janeiro, em 1905, reconhecendo os diplomas por ela emitidos 

como oficiais, por meio do Decreto nº 1.339, de 9 de janeiro de 1905, e estendendo os seus efeitos 

à Escola Prática de Comércio de São Paulo, inserindo, pela primeira vez no Brasil, a língua 

espanhola nos currículos oficiais do país (BRASIL, 1907).  

As escolas comerciais tinham o objetivo de dar ao alunado conhecimentos técnicos 

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

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

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

e um superior. 

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

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

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

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

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

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

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

escrituração mercantil (BRASIL, 1907).  
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O curso superior trazia o ensino de geografia comercial e estatística, história do 

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

economia política, ciência das finanças, contabilidade do Estado, direito internacional, 

diplomacia, história dos tratados e correspondência diplomática, alemão, italiano, espanhol, 

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

grifo nosso). 

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

à Escola Comercial da Bahia6, instituição criada em março desse ano, o caráter oficial dos 

seus currículos, nos mesmos moldes do Decreto nº 1.339. Outros estabelecimentos de ensino 

comercial foram equiparados pelo Governo Federal até o final da década de 1910. Esses 

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

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

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

promovidas pelo Governo, no período de 1905 a 1919. 

 

Quadro 1: Estabelecimentos equiparados à Academia de Comércio do Rio de Janeiro 

DECRETO ESTABELECIMENTOS 

Número Ano Nome Estado 

2.305 1910 Academia de Comércio de Pelotas Rio Grande do Sul 

3.199 1916 
Escola de Comércio José Bonifácio São Paulo 

Escola de Comércio Bento Quirino São Paulo 

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

Escola de Comércio de Porto Alegre Rio Grande do Sul 

3.239 1917 

Instituto Comercial da Capital Federal  Rio de Janeiro 

Academia de Comércio de Pernambuco Pernambuco 

Academia de Comércio de Alagoas Alagoas 

Fonte: Elaborado com base na legislação consultada. 

 

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

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

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

                                                 
6 Em 1934, a Escola passou a se denominar Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis. 
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qualquer fiscalização do Governo Federal. Desse modo, havia uma multiplicidade de 

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

na designação de nome dos cursos. 

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

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

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

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

Figueira de Mello e Horácio Berlinck. 

Após reunião com vários representantes dos diversos estabelecimentos de ensino 

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

Governo Federal aprovou novo Regulamento, mediante Decreto nº 17.329, de 28 de maio de 

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

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

(BRASIL, 1926). Em relação às línguas vivas, o Decreto aprovado confirmou a proposta de 

Beltrão para o curso geral, mas diferiu para o curso superior, no número de línguas a serem 

estudadas. Na proposta inicial seriam duas: a espanhola e mais uma escolhida entre a alemã 

ou a italiana. Todavia, foi aprovada uma única língua, escolhida entre as três já citadas 

(espanhola, alemã ou italiana).  

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

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

ministrar suas aulas por meio de um ensino fundamentalmente prático, na língua-alvo, com 

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

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

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

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

do Técnico em Contabilidade e do Contador, nesta ordem. 

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

Antenor Nascentes, em 1920) ou por ser uma língua “acessível aos brasileiros”, como 

afirmou Beltrão (BRASIL, 1925), não resistiu ao discurso simplista dos legisladores e saiu 

do currículo do Ensino Superior Comercial a partir da nova reforma aprovada pelo Decreto 

nº 20.158, de 30 de junho de 1931, assinado pelo chefe do Governo Provisório, Getúlio 
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Vargas, e seu Ministro da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos, proveniente, 

“praticamente na íntegra, de um projeto [...] elaborado por uma equipe composta, na Álvares 

Penteado7, pelo professor Horácio Berlinck” (FAZOLI FILHO, 1992, p. 50). Vale ressaltar 

que o Ministério da Educação e Saúde, criado em 1930, ocupou-se de todos os níveis de 

ensino e iniciou já a partir de sua criação uma reestruturação do sistema educacional 

brasileiro (primário, secundário, superior e profissional). 

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

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

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

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

Estados Unidos. Aliado a isso, havia um discurso forte de que o espanhol era de fácil aprendizagem 

para os brasileiros, não necessitando de muito esforço para aprendê-lo. 

 

10.4 Ensino militar 

 

Como vimos anteriormente, o desenvolvimento do ensino da língua espanhola no século 

XIX teve um caráter ilustrado. Porém, a evidência maior foi a da função instrumental no âmbito 

comercial. Na instrução militar, o que podemos inferir é que, no final daquele século, houve 

iniciativas para que fosse incluído esse ensino nos currículos militares. Foi o caso do deputado 

Thomaz Cavalcante, que apresentou um substitutivo propondo um Plano de Reforma da 

Instrução Militar do Brasil, em 1897 (VIANA, 1897, p. 224). Segundo este Plano, a instrução 

militar teria seis tipos de estabelecimentos: Escolas Regimentais, Escola de Sargentos, Colégios 

Militares, Escolas Militares, Escola de Guerra e Escola Prática do Exército. 

O espanhol seria ensinado na Escola de Guerra que daria instrução aos oficiais do 

exército, no Curso Geral das Armas. Esse curso teria a duração de um ano e era básico para 

todos os oficiais das armas de cavalaria, infantaria, artilharia e engenharia. Além do curso 

geral, a escola teria mais três: Curso de Artilharia Técnica, Curso de Engenharia e Curso de 

Estado Maior. 

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

e tinha como objetivo ministrar ensino profissionalizante do comércio para alunos a partir de 15 anos. 
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Este ingresso de aulas de espanhol no ensino militar não se confirmou. Em 1898, por 

meio do Decreto nº 2.881, de 18 de abril, foi aprovado regulamento para os institutos 

militares de ensino: Colégios Militares, Escolas Regimentais, Escolas Preparatórias e de 

Táticas e Escola Militar do Brasil (BRASIL, 1898). De acordo com este Decreto, as línguas 

ensinadas nestes estabelecimentos seriam: nas Escolas Regimentais, Língua Portuguesa; no 

Colégio Militar, Língua Portuguesa, Língua Francesa, Língua Inglesa ou Alemã; nas Escolas 

Preparatórias e de Táticas, Línguas Portuguesa, Francesa, Inglesa e Alemã; na Escola Militar 

do Brasil, não havia aulas de línguas. A escola tinha cursos profissionalizantes voltados para 

cavalaria, infantaria, artilharia, estado-maior e engenharia militar. 

Tal situação mudaria no início do século XX, quando o Ministério da Guerra 

promoveu alterações nos regulamentos nos anos de 1905, 1913, 1918, 1919 e 1920. Segundo 

Motta (1976, p. 288), “nos quarenta anos que vão de 1905 a 1945, ocorreram cinco reformas 

no Regulamento da Escola Militar. O fato refletiu permanentemente na busca de padrões 

novos para o ensino e mostra-nos como a Escola se manteve num estado de contínuas 

mudanças”. Mas, não somente na Escola Militar, o ensino no âmbito militar como um todo 

estava em constantes transformações, na busca de um preparo profissional mais robusto, mais 

qualificado e condizente com as transformações do país. 

Assim, a educação no âmbito militar, por sua vez, receberia contribuições externas 

para criação de disciplinas numa construção sociohistórica em constante transformação. 

Segundo Chervel (1990, p. 219), 

Se é verdade que a sociedade impõe à escola suas finalidades, estando a cargo dessa 

última buscar naquele apoio para suas próprias disciplinas, há toda razão em se 

pensar que é ao redor dessas finalidades que se elaboram as políticas educacionais, 

os programas e os planos de estudo, e que se realizam a construção e a 

transformação histórica da escola. 

 

Foi sancionado o Decreto nº 5.698, em 2 de outubro de 1905, no qual se aprovavam 

os regulamentos para os institutos militares de ensino, os quais contavam com seis tipos de 

escolas, que davam desde a instrução elementar para praças até a escola superior para o mais 

alto escalão do Estado Maior, e um colégio militar, que proporcionava educação secundária 

e instrução militar gratuita para os filhos dos oficiais efetivos e reformados do exército e da 

armada, oficiais honorários por serviços de guerra e aos filhos das praças mortas em combate. 
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O mesmo ocorria, mediante contribuição monetária, para menores procedentes de outras 

classes sociais:  

 

1. Escolas Regimentais, com a incumbência da instrução elementar;  

2. Escola de Guerra, para a instrução preliminar das três armas (infantaria, 

cavalaria e artilharia);  

3. Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria, que teria por fim 

aperfeiçoar os estudos da Escola de Guerra;  

4. Escola de Artilharia e Engenharia, com a finalidade de especializar os 

alunos vindos das duas escolas anteriores. A escola ofereceria dois cursos 

(de artilharia e de engenharia);  

5. Escola de Aplicação de Artilharia e Engenharia: teria a finalidade de 

ministrar o ensino prático, complementando os estudos dos artilheiros e 

engenheiros;  

6. Escola de Estado-Maior: teria a responsabilidade de proporcionar aos 

oficiais, até o posto de capitão, formados nas escolas anteriores, instrução 

militar complementar superior.  

 

O Decreto nº 5.668 criou a Escola de Estado-Maior, que tinha como objetivo a 

instrução superior após a formação do oficial pelas escolas militares, com um curso que tinha 

a duração de vinte e quatro meses, divididos em três períodos. Nele, o ensino do espanhol 

seria ministrado no terceiro período, que tinha a duração de cinco meses para as práticas e 

um mês para os exames finais, em caráter obrigatório, juntamente com o francês, ficando o 

ensino do inglês ou do alemão optativo, com a atuação de um professor para cada língua.  

As línguas modernas ministradas no Colégio Militar eram a francesa e a inglesa ou 

alemã, que tinham um currículo misto, com disciplinas de humanidades baseadas no Colégio 

Pedro II, e as de instrução propriamente militar. Nos cursos de aperfeiçoamento da prática 

eram estudadas as línguas francesa e inglesa ou alemã; e no Ensino Militar Superior, as 

línguas francesa, espanhola e inglesa ou alemã. A seguir, veremos, em cada um desses 

estabelecimentos, como se deu a entrada do ensino da língua espanhola em seus currículos. 
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10.4.1 Escola de Estado-Maior 

O Brasil, desde o final do século XIX, vinha demonstrando pleno esforço para uma 

maior integração com os países hispano-americanos, visto que, após várias guerras das quais 

participou contra países americanos, como a Guerra da Cisplatina (1825-1828), a do Uruguai 

(1864-1865), e principalmente a do Paraguai (1864-1870), com a formação de aliança com a 

Argentina e Uruguai, ficaram evidentes o despreparo, tanto na comunicação com esses países, 

quanto na tática militar, e a necessidade de intercâmbio militar e de tecnologia para 

profissionalização do pessoal, além da modernização do aparato bélico brasileiro. 

A Escola de Estado Maior iniciou suas atividades em 1906. No mês de abril do ano 

seguinte, foi nomeado o professor Possidônio de Carvalho Moreira8, para as aulas de língua 

espanhola, com vencimento anual de 4:200$000 (O PAIZ, 1907), passando, desta forma, a 

ser o primeiro professor de língua espanhola no ensino formal do país, do qual se tem notícia. 

Outro professor, que atuou no curso por pouco tempo, foi Leonillo Galvão, que substituiu 

Moreira no final de abril e início de maio de 1908, por trinta dias, durante sua licença. Já em 

1909, com a alteração do Decreto nº 5.698, o idioma saiu do currículo e o professor Moreira 

passou a lecionar a língua francesa (O PAIZ, 1909). 

O objetivo do Ministério da Guerra com a reforma de 1905, comandado pelo general 

Francisco de Paula Argolo (1847-1930), era sanar as dificuldades na capacitação do militar, 

com a alteração dos currículos, e as línguas vivas entrarem na formação do oficial que 

seguiria a carreira do Estado Maior do Exército. Um dos objetivos dessa instituição era a 

elaboração de política militar terrestre e teriam, os seus oficiais, que manter contato com 

autoridades militares de outros países.  

Havia o desejo de modernização do Exército brasileiro, e a busca por tecnologia 

militar fez com que o Brasil voltasse o seu interesse para os países da Europa, como França 

e Alemanha. Esses países concorreram para o fornecimento de material bélico e de militares 

para a instrução dos exércitos na América Latina, tendo inclusive o Chile, no último quartel 

do século XIX, contratado o capitão alemão Emilio Körner Henze, para a reforma do seu 

exército (LUNA, 2007). 

                                                 
8 Possidônio de Carvalho Moreira foi um dos sócios instaladores do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, 

em 1869, e professor do Liceu Alagoano. 
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Em 1906, uma turma de oficiais foi para Alemanha estagiar em seu exército, 

retornando em fevereiro de 1909. Alguns meses após o retorno desses oficiais, o 

Regulamento da Escola de Estado Maior foi alterado, e o espanhol, que era obrigatório, foi 

substituído pelo alemão, ficando então o francês e o alemão obrigatórios, e o inglês, 

facultativo (BRASIL, 1909). Vale ressaltar que a disputa foi vencida pela França, que enviou, 

em 1919, uma missão militar para instrução e modernização do exército brasileiro (BRASIL, 

1919c), aqui permanecendo até 1929.  

 

10.4.2 Colégios Militares 

 

Como foi visto anteriormente, a língua espanhola já havia composto por três anos o 

currículo da Escola de Estado Maior, retornando aos currículos das instituições militares, em 

1918, a partir de uma solicitação do Governo do Uruguai, aceita pelo Brasil, que passou a 

promover alterações nos Regulamentos dessas instituições.  

O pedido do Uruguai para a inclusão da língua espanhola nos currículos militares 

brasileiros foi feito da forma como solicitou a inclusão do idioma no ensino secundário do 

Brasil, conforme relatado no capítulo 3. A representação uruguaia informou, em Nota nº 67, 

de 5 de dezembro de 1917, que mandara criar uma cadeira de língua portuguesa na Escola 

Militar do Uruguai, e, ao mesmo tempo, solicitou que o governo brasileiro sugerisse “a 

mesma medida ao Ministério da Guerra do Brasil” (BRASIL, 1920a, p. 184). O Ministério 

da Guerra, em 6 de março de 1918, declarou que 

[...] se sentia muito orgulhoso e satisfeito com a alta distincção da Nação amiga, e 

que já havia resolvido incluir o estudo da lingua castelhana nos nossos 

Estabelecimentos militares de ensino; accrescentando que os dois exercitos 

[haveriam] de lucrar com o conhecimento reciproco das duas linguas, além de 

outros, pelo motivo de ordem technologica (BRASIL, 1920a, p. 185). 

No caso específico dos Colégios Militares, foi publicado o Decreto nº 12.956, de 10 

de abril de 1918, que aprovou novo Regulamento, segundo o qual o curso dividir-se-ia em 

seis anos, e o aluno teria as seguintes matérias constituintes de sete seções: 1ª seção: Línguas 

(português, francês, espanhol e inglês); 2ª seção: Matemática; 3ª seção: Ciências Físicas e 

Naturais; 4ª seção: Geografia, Corografia e História; 5ª seção: Desenho; 6ª seção: Infantaria, 

Ginástica e Tiro ao Alvo; e 7ª seção: Esgrima, Equitação, Natação e Música. 

O objetivo dos colégios militares era dar educação geral e instrução militar 

gratuitamente aos filhos e netos de militares e alunos de outras classes, mediante contribuição 
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pecuniária. Havia três dessas instituições no Brasil: no Rio de Janeiro, capital, em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, e em Barbacena, no estado de Minas Gerais. Esses colégios 

serviam de iniciação à profissão das armas e de preparatório para o ingresso nas Escolas 

Militares ou Escola Naval.  

Cada colégio militar teria um quadro de docentes, composto por 14 professores e 12 

adjuntos. Para a 1ª seção, um professor para o ensino de cada língua (português, inglês, 

francês e espanhol), auxiliado por 3 adjuntos (BRASIL, 1918a). Os colégios militares tinham 

o objetivo de ministrar a educação secundária militar e, nesse sentido, as reformas nos seus 

regulamentos passaram a seguir, pelos menos em parte, os currículos da educação secundária, 

aprovados para o Colégio Pedro II. 

A distribuição das línguas vivas pelo curso estava assim constituída: a língua francesa 

no primeiro, segundo e terceiro ano; a inglesa, no quarto e no quinto; e a espanhola, no sexto 

(BRASIL, 1918a). Desta forma, constitui-se uma sequência de prioridade no ensino das 

línguas nos colégios, com a francesa em primeiro lugar, com mais tempo para estudá-la, a 

inglesa em seguida e a espanhola, que acabara de entrar com a única finalidade de uma 

demonstração de amizade do Brasil com o Uruguai e os demais países hispano-americanos. 

Todavia, em 1920, já não havia aulas de língua espanhola nos colégios militares. O 

Decreto nº 14.176, de 19 de maio desse mesmo ano, assinado pelo Ministro da Guerra, João 

Pandiá Calógeras (1870-1934), suprimiu as aulas do idioma (BRASIL, 1920b). A língua 

castelhana deixou de ser ensinada no mesmo ano de publicação do referido Decreto. É 

interessante notar que essas alterações ocorreram um ano após o presidente interino do Brasil, 

Delfim Moreira da Costa Ribeiro (1918-1919), ter assinado o Decreto nº 3.741, de 28 de 

maio de 1919, que autorizou a contratação de uma missão militar francesa para a instrução 

do exército brasileiro.  

 

10.4.3 Escola Militar 

 

A Escola Militar passou a ter novo regulamento em 24 de abril de 1918, aprovado 

pelo Decreto nº 12.977. A instituição tinha a finalidade de habilitar os praças do exército para 

assumir as funções de oficiais das quatro armas (infantaria, cavalaria, artilharia e engenharia). 

O ensino estava organizado em cinco cursos: um fundamental, de dois anos, e um para cada 
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arma. Os cursos de infantaria e cavalaria tinham a duração de um ano, os de artilharia e 

engenharia, dois anos. O ensino poderia ser teórico-prático ou somente prático, com as 

disciplinas do ensino teórico-prático organizadas em dezoito cadeiras. Por sua vez, o ensino 

prático era composto de prática falada do francês, espanhol e inglês; infantaria; cavalaria; 

artilharia; e engenharia. O francês e o espanhol eram ensinados nos dois períodos do primeiro 

ano do curso fundamental e para os dois períodos do segundo ano incluía-se também o inglês 

(BRASIL, 1918b). Para a cadeira de espanhol foi nomeado por Decreto do dia 8 de janeiro 

de 1919 o Capitão de Cavalaria Carlos Arthur Passos Pimentel (BRASIL, 1919a). 

As línguas francesa e inglesa eram ensinadas nos cursos de Infantaria e Cavalaria, 

Artilharia e Engenharia. As aulas de línguas visavam, principalmente, à aquisição da 

prática falada em torno de temas técnicos, inerentes ao trabalho específico do exército e 

sua tecnologia. Para o ensino das línguas estrangeiras, a escola contava com um professor 

e dois adjuntos. 

Com um ensino eminentemente prático das línguas inglesa, francesa e espanhola, a 

Escola Militar apresentava um processo de profissionalização do exército brasileiro, com a 

redução paulatina das matérias científicas e de cultura geral. Em 1919, já não fazia mais parte 

do currículo dos cursos da Escola Militar disciplinas como: Geometria Algébrica, Física 

Experimental, Química, Astronomia, Geodésia, Mineralogia, Geologia, Economia de Direito 

Administrativo, dentre outras, que, até 1898, faziam parte do currículo para a formação do 

oficial (BRASIL, 1898). Esta redução de disciplinas atingiu as línguas modernas, o que ficou 

marcado pelo novo Regulamento de 1919, o qual não manteve no bojo das finalidades 

militares o ensino do francês, inglês, alemão ou mesmo do espanhol (BRASIL, 1919b).  

 

Algumas considerações 

 

Como vimos, o ensino da língua espanhola, antes de sua institucionalização no 

Colégio Pedro II, passou por processo de escolarização desde o início do século XIX. Seu 

estudo foi evidenciado no século XIX, em escolas particulares, escolas provinciais e por 

particulares. A procura por línguas modernas estava ligada ao status de cidadão culto com 

conhecimento em diversas línguas, bem como ao seu aprendizado para fins específicos no 

trabalho do comércio e no âmbito militar. 



277 

 

Esta fase do ensino da língua espanhola, anterior à institucionalização no Colégio 

Pedro II, começa a aparecer como um processo histórico referente ao lugar do idioma na 

instrução pública e particular do Brasil, que, por muito tempo, ficou obscurecido por estar 

marcado pelas leis educacionais do governo central e pelas interpretações de Valnir Chagas.  

O ensino-aprendizagem da língua espanhola no século XIX foi, sem dúvida, uma 

atividade educacional que fez parte da vida dos brasileiros e estrangeiros aqui estabelecidos, 

como podemos verificar, com oferta e demanda durante todo o período. Provavelmente, 

pesquisas futuras possam se aprofundar mais neste tema, já que, até pouco tempo, só 

tínhamos evidências desse processo no Rio de Janeiro. Hoje, podemos afirmar que a língua 

espanhola passou pelo processo de disciplinarização no século XIX, pelo menos nos estados 

do Amazonas, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro.  

Essa disciplinarização pela qual passou a língua espanhola durante o século XIX, com 

vozes a favor da institucionalização do seu ensino, demonstra que houve tensão nesse 

processo, motivada pela relação de força (GINZBURG, 2002), necessitando ler os silêncios 

das fontes para entender as intenções dos agentes sociais: professores das diversas línguas 

modernas, diretores, administradores e assim, avançar na historização do ensino da língua 

espanhola no Brasil oitocentista. 

Em 1809, com a contratação pelo governo central dos primeiros professores públicos, 

até o final de século XIX, o ensino das línguas dos currículos oficiais do poder público, ou 

seja, as línguas institucionalizadas foram: latim, grego, português, inglês, francês, alemão e 

italiano. Porém, desde 1821, houve o ensino da língua espanhola no Rio de Janeiro, bem 

como em outros estados do Brasil, em colégios particulares, colégios provinciais e em 

residências por professores particulares.  

Já no final do século XIX, houve manifestações publicadas em jornais a favor da 

institucionalização do ensino da língua espanhola. No entanto, este processo somente foi 

colocado em prática pelo governo no início do século XX, na educação comercial e militar 

e, posteriormente, no ensino secundário no Colégio Pedro II. 

A partir de 1905, o ensino da língua espanhola ingressou nos currículos oficiais das 

academias de comércio e na educação militar. Todo esse processo de ensino-aprendizagem 

do espanhol foi anterior à sua inclusão no Colégio Pedro II, que ocorreu em 1919. Naquele 

ano, após o pedido do Uruguai de 1917, o Brasil abriu uma cadeira de Espanhol (língua e 
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literatura) no estabelecimento federal de ensino secundário. O então Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, Urbano Santos da Costa Araújo (1859-1922), enviou para todos os 

estados brasileiros telegrama circular, solicitando que fosse publicada na “folha oficial” a 

abertura das inscrições para o concurso (cf. Capítulo 3 deste livro).  

Há, ainda, a necessidade de outras investigações para ampliar as interpretações quanto 

à finalidade do ensino da língua espanhola no Brasil anterior à sua instutucionalização no 

Colégio Pedro II, contribuindo para a história das disciplinas escolares no Brasil. 
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Capítulo 11 

Literatura, dependência cultural e Espanhol Língua Estrangeira  

no Colégio Pedro II 

Antonio Andrade 

 

Neste capítulo, analisamos o histórico da presença das literaturas estrangeiras, com 

ênfase sobre as literaturas hispânicas, nos currículos que se sucederam ao longo do tempo no 

Colégio Pedro II (RJ), com o intuito de refletir sobre questões relativas à memória discursiva 

que no contexto brasileiro abriga a vinculação entre literatura e ensino de línguas estrangeiras, 

de um modo geral, bem como a relação entre literatura e ensino de língua espanhola, de 

maneira específica. Ou seja, embora partamos do foco sobre um percurso institucional 

particular, o próprio fato de historicamente o Colégio Pedro II ter servido como modelo para 

a educação nacional nos faz trazer à baila hipóteses analíticas que supõem muitas das práticas 

discursivas em torno dos modos de aproveitamento da literatura no ensino de idiomas 

estrangeiros para além das fronteiras desta instituição. É importante destacar desde o início 

que esta memória passou por ressignificações decorrentes de inúmeros fatores e 

agenciamentos históricos, ainda que sejam perceptíveis determinados eixos ou linhas de força 

que permanecem em tensão e acabam por emergir de diferentes formas nas abordagens do 

literário no campo disciplinar língua estrangeira moderna no Brasil. 

Consultando os atos legislativos que serviram historicamente de diretrizes para o 

Pedro II, constatamos algumas questões relevantes para nossa reflexão. Em primeiro lugar, 

observamos uma forte ligação entre o ensino de línguas estrangeiras (quais sejam: alemão, 

francês, inglês e italiano) e de suas respectivas literaturas. Notem-se a seguir, a título de 

exemplificação, alguns fragmentos de decretos destinados a dar regulamentação ao Colégio 

Pedro II, em particular, ou a todo o sistema educacional brasileiro, na segunda metade do 

século XIX e início do século XX. O Decreto nº 4.468, de 1º de fevereiro de 1870, indica, 

para o 7º ano, por exemplo, o aperfeiçoamento nas línguas francesa e inglesa, com 

“prelecções elementares sobre a indole, formação e progresso de cada uma das referidas 

linguas, alternadas com a leitura, traducção e apreciação litteraria de autores clássicos”1. O 

                                                 
1 Serão mantidas, neste capítulo, as grafias originais das épocas em que os documentos citados foram redigidos, 

reproduzindo-os fidedignamente da maneira como foram publicados. 
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Decreto nº 6.130, de 1º de março de 1876, para a cadeira de inglês, no 5º ano, apresenta os 

seguintes conteúdos disciplinares: “Grammatica, themas, versão de prosadores e poetas 

portuguezes e inglezes, gradualmente mais difficeis; conversação”. De forma similar, o 

Decreto nº 6.884, de 20 de abril de 1878, aponta que o ensino de alemão, no 4º ano, deve 

contemplar “Grammatica, themas, leitura, versão de prosadores e poetas faceis portuguezes 

e alemães”. O Decreto nº 8.051, de 24 de março de 1881, diz que a disciplina de italiano, no 

7º ano, deve abordar “Grammatica: exercicios de composição e derivação de palavras; 

themas, leitura, recitação, analyse e versão de prosadores e poetas italianos e portuguezes; 

conversação. Noticia succinta da origem, desenvolvimento e indole da lingua italiana”. O 

Decreto nº 1.075, de 22 de novembro de 1890, indica para a cadeira de francês, no 3º ano, 

“grammatica complementar, traducção de autores mais difficeis; exercicios de versão e 

conversação”. No art. 19, do Decreto nº 2.857, de 30 de março de 1898, estipula-se que nas 

“linguas vivas os programmas terão em vista que o alumno se torne apto no manejo das obras 

principaes da litteratura franceza e ingleza dos seculos XVII, XVIII e actual, e da allemã de 

Goethe em deante, e que adquira alguma pratica no uso da lingua corrente, quer oral quer 

escripta”. Já no art. 3º, do Decreto nº 8.660, de 5 de abril de 1911, ordena-se que sejam 

ministradas as disciplinas de “Francez, estudo pratico e litterario” e de “Inglez ou allemão (á 

escolha do estudante), estudo pratico e litterario”. 

É importante ressaltar, contudo, que determinadas tensões em torno das concepções 

de ensino de línguas, as quais afetam evidentemente a relação entre línguas e literaturas 

estrangeiras, começam a aparecer na legislação educacional já nas primeiras décadas do 

século XX. Neste sentido, no Art. 170, das “Disposições especiaes” relativas ao “Collegio 

Pedro II”, que consta do Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, afirma-se, num 

movimento oposto ao que se pôde observar nos excertos citados anteriormente, que “O 

estudo de linguas vivas estrangeiras será exclusivamente pratico, de modo que o estudante 

se torne capaz de fallar e ler, em Francez, Inglez ou Allemão, sem vacillar nem recorrer 

frequentemente ao dicionário”.  

Apesar disso, no período da Primeira República, na passagem do século XIX para o 

XX, é possível notarmos, no âmbito das políticas linguísticas e literárias vinculadas à 

consolidação da identidade nacional, a persistência de uma concepção hegemônica a respeito 

da necessidade de vínculo entre o ensino de línguas e de literaturas estrangeiras, pautada nos 
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efeitos imaginários engendrados pela noção de dependência cultural do Brasil em relação às 

culturas europeias, a qual possui ampla ancoragem em nossa memória discursiva. Tal relação 

de dependência, não à toa, reverbera em muitos enunciados produzidos no domínio da 

historiografia literária brasileira, como se pode perceber no clássico prefácio da “Formação 

da literatura brasileira (momentos decisivos)”, de Antonio Candido (2000, p. 9):  

A [literatura] brasileira é recente, gerou no seio da portuguesa e dependeu da 

influência de mais duas ou três para se constituir. [...] 

Há literaturas de que um homem não precisa sair para receber cultura e enriquecer 

a sensibilidade; outras, que só podem ocupar uma parte de sua vida de leitor, sob 

pena de lhe restringirem irremediavelmente o horizonte. Assim, podemos imaginar 

um francês, um italiano, um inglês, um alemão, mesmo um russo e um espanhol, 

que só conheçam os autores da sua terra e, não obstante, encontrem neles o 

suficiente para elaborar a visão das coisas, experimentando as mais altas emoções 

literárias. 

Se isto já é impensável no caso de um português, o que se dirá de um brasileiro? A 

nossa literatura é galho secundário da portuguesa, por sua vez arbusto de segunda 

ordem no jardim das Musas...   

 

Nessa citação, podemos observar que Candido, ao topicalizar a ideia de influência 

como norteadora de sua reflexão a respeito da história de constituição do sistema literário 

brasileiro, produz uma separação entre literaturas “autônomas” e literaturas “dependentes”. 

A partir desta divisão, o crítico constrói enunciativamente outras formas de hierarquização, 

pois ainda que considere as literaturas francesa, italiana, inglesa e alemã como 

autossuficientes, sem lugar a dúvidas, ao introduzir a menção às literaturas russa e espanhola 

com o modalizador “mesmo”, traz à tona discursivamente polêmicas de sua época2 a respeito 

do reconhecimento de tais campos literários na mesma categoria das ditas “grandes” 

literaturas europeias. Ato seguinte, estabelecendo uma escala de correlações, o autor nega à 

literatura portuguesa equivalente status de autonomia e, por sua vez, ao asseverar que a 

literatura produzida no Brasil (ex-colônia de Portugal) seria um “galho secundário da 

portuguesa”, refuta a possibilidade de a enxergarmos analiticamente fora do espectro de sua 

“dependência” em relação à antiga metrópole colonial e ao cânone literário europeu, de 

maneira geral. 

  

                                                 
2 O referido prefácio consta da primeira edição de “Formação da literatura brasileira (momentos decisivos)” e 

foi escrito por Candido em 1957. 
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Com base ainda na legislação que regeu as estruturas curriculares do Colégio Pedro II, 

podemos perceber também, na esfera pedagógica, uma relação de dependência da literatura 

brasileira em relação às literaturas estrangeiras (quase sempre, da Europa), muitas vezes incluídas, 

sob uma clave universalizante, no rol da chamada literatura geral, o que constitui no nível 

enunciativo uma dicotomização entre os significantes “geral” e “nacional”. Citemos adiante, a 

modo de exemplo, excertos de textos legislativos que mencionam formas de denominação e 

conteúdos estabelecidos para as cadeiras de ensino de literatura na referida instituição. No 

Decreto nº 4.468, de 1º de fevereiro de 1870, menciona-se, por exemplo, o curso de “Rhetorica 

e poetica, historia da litteratura em geral, e em particular da portuguesa e nacional”. No Decreto 

nº 6.130, de 1º de março de 1876, na disciplina nomeada como “Litteratura nacional”, exige-se, 

de acordo com uma visão genealógica do literário, o ensino de “Noções sobre as litteraturas 

estrangeiras que mais ou menos influiram para a formação ou aperfeiçoamento da portugueza; 

estudo detido das differentes phases desta e da luso-brazileira; juizos criticos e parallelos dos 

principaes prosadores e poetas, por escripto”. Poucos anos depois, no Decreto nº 6.884, de 20 de 

abril de 1878, as literaturas estrangeiras passam a integrar o mesmo lócus disciplinar em que se 

ministra a língua oficial do Império, na cadeira designada como “Portuguez e litteratura geral”, 

na qual se insere o ensino de “Litteraturas estrangeiras e estudo especial das que influiram para 

a formação e aperfeiçoamento da portuguesa”. De maneira semelhante, no nº 8.051, de 24 de 

março de 1881, essa cadeira, que ganha o nome de “Portuguez e Historia Litteraria”, deve 

também contemplar os “Principaes periodos litterarios das linguas mortas e vivas, mórmente das 

que concorrem para a formação e desenvolvimento da portuguesa”. Já no início do período 

republicano, no Decreto nº 2.857, de 30 de março de 1898, a disciplina literária passa a ser 

denominada como “Litteratura geral e nacional”.  

Como pudemos ver, tanto as cadeiras literárias quanto as de idiomas eram 

corresponsáveis pelo ensino de aspectos relativos às literaturas estrangeiras. Subentende-

se, nas fontes pesquisadas, que a particularidade das disciplinas de línguas seria criar 

condições para que os estudantes tivessem acesso aos textos escritos em outro idioma, 

propiciando assim os processos de leitura, compreensão, tradução e apreciação estética dos 

mesmos, ao passo que a função prioritária dos cursos de literatura seria a de visibilizar, 

numa perspectiva histórica, noções e/ou estilos literários de origens europeias que influíram 

“para a formação ou aperfeiçoamento” da literatura portuguesa, vinculada 
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metonimicamente ao desenvolvimento da literatura brasileira (em determinado momento, 

identificada inclusive como “luso-brazileira”) num processo de naturalização discursiva da 

ideia de filiação colonial.  

Cabe-nos, agora, assinalar uma diferença significativa da área de espanhol em 

comparação às de alemão, francês, inglês e italiano no histórico do Colégio Pedro II. Enquanto 

estas línguas estrangeiras modernas já vinham sendo lecionadas, desde o período imperial, em 

concomitância ao ensino de conteúdos relativos às literaturas alemã, francesa, inglesa e italiana, 

a cadeira de língua espanhola só foi criada, efetivamente, no Colégio Pedro II, em 19193. No 

entanto, noções de literatura espanhola e hispano-americana já integravam os currículos de 

literatura geral ou de história literária da instituição desde o século XIX. Ou seja, isto significa 

dizer que tópicos relacionados aos estudos de literaturas hispânicas emergiram na formação 

curricular da escola brasileira antes dos que se vinculam aos estudos de língua espanhola. Tal 

diferença parece corroborar, em certa medida, a hipótese presente no trabalho de doutorado de 

Celada (2002) de que o espanhol no imaginário brasileiro é visto como uma “língua 

singularmente estrangeira”, a que devido à ilusão de evidência dos sentidos não se atribuiu 

historicamente “um saber pelo qual valesse a pena o esforço de submeter-se a seu estudo” 

(CELADA, 2002, p. 33), naturalizando, assim, no nível do interdiscurso, a correlação entre as 

ideias de proximidade linguística e facilidade. Contudo, seria possível também, por outro lado, 

indagarmos: que lugar de saber então representavam aí as literaturas de língua espanhola? Que 

assimetrias linguístico-culturais estariam implicadas nesta diferença em relação às outras 

línguas/literaturas ensinadas naquele momento histórico (e talvez até o tempo presente)? 

Tomando de empréstimo dados gerados pela investigação de mestrado de 

Guimarães (2016, p. 71-72), chamamos a atenção para o fato de que, de 1870 a 1875, as 

literaturas espanhola e hispano-americana aparecem no Pedro II como “Parte do programa 

de ensino da matéria [...] História da literatura em geral, e em particular da portuguesa e 

nacional”; de 1876 a 1880, noções de literatura espanhola constam como “Parte do 

programa de ensino da matéria [...] Literatura Nacional”; de 1881 a 1890, os principais 

períodos literários das literaturas espanhola e hispano-americana constituem “Parte do 

programa de ensino da cadeira de Português e História Literária”; e de 1898 a 1912, as 

                                                 
3 O concurso para a cadeira de espanhol no Colégio Pedro II, ocupada primeiramente por Antenor Nascentes, 

ocorre após o aumento de subsídio para a criação da referida disciplina, aprovado pela Lei nº 3.674, de 7 de 

janeiro de 1919. 
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literaturas espanhola e hispano-americana são incluídas como “Parte do conteúdo da 

cadeira de Literatura Geral e Nacional”.4 Note-se, deste modo, que existia, de fato, um 

espaço curricular para os saberes constituídos em torno dos estudos literários hispânicos, 

entretanto este parece ser um espaço secundário, que não servia ao campo literário 

brasileiro como paradigma a ser seguido, mas, pelo contrário, um componente a ser 

recalcado de sua rede de conexões interculturais, tendo em vista a inserção historicamente 

problemática do Brasil no contexto identitário ibero-americano. No livro “A América 

Latina existe?”, Darcy Ribeiro discute essa problemática, remetendo-se, principalmente, às 

diferenças quanto às origens socioculturais e aos processos de colonização que se 

desenvolveram nas Américas portuguesa e espanhola. Segundo o intelectual, no conjunto 

denominado “América Latina”, é possível “distinguir duas categorias contrastantes. Um 

conteúdo luso-americano concentrado todo no Brasil e um conteúdo hispano-americano que 

congrega o restante. As diferenças entre uns e outros são pelo menos tão relevantes como as 

que distinguem Portugal da Espanha” (RIBEIRO, 2010, p. 25). 

Esta questão torna-se mais nítida quando observamos o menosprezo em relação a 

determinadas vertentes do siglo de oro espanhol (séculos XVI e XVII), detectável no tom 

utilizado pelos primeiros manuais de ensino de literatura do Colégio Pedro II, cujo alunado 

naquele momento era constituído, sobretudo, por membros da elite carioca e de outras regiões 

do país. No livro “Curso elementar de litteratura nacional”, por exemplo, usado na instituição 

a partir de 1862, Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro critica a ascendência do gongorismo 

sobre o lirismo português e justifica sua omissão a fim de afastar a juventude brasileira das 

influências desta estética considerada de “mau gosto”: 

A corrupção do gosto que já assignalamos na introducção a esta epocha, e a fatal 

influencia que a escola de Gongora exerceu sobre a poesia portugueza fez-se sentir 

de modo bem manifesto no genero lyrico e suas diversas especies. Nem-um dos 

poetas d’esse periodo póde ser apontado como modelo, e não desejando nós 

multiplicar citações inuteis, mas antes offerecer á juventude uma grinalda das mais 

odoriferas flores da litteratura nacional, omittimos essa pleiade de poetas 

gongorista, cujo brilhante europel poderia fascinar as suas verdes imaginações 

(PINHEIRO, 1862, p. 186). 

 

                                                 
4 Ressalte-se que, nos períodos mencionados, os aspectos relativos às literaturas hispânicas apareciam sempre 

nas cadeiras literárias do 7º ano. 
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Tal processo discursivo de depreciação que se estende a toda literatura barroca – cujos 

principais expoentes, Góngora, Quevedo e Calderón de la Barca, pertencem ao cânone 

espanhol – é também discutido no célebre estudo “O sequestro do barroco na formação da 

literatura brasileira: o caso Gregório de Mattos”, de Haroldo de Campos. Nele, o autor nos 

mostra que esta depreciação continua a ocorrer, no âmbito da historiografia literária brasileira, 

mesmo na primeira metade do século XX, período em que houve uma forte revalorização em 

termos mundiais deste estilo literário: 

[...] quando já ia em mais da metade o século mesmo da revalorização do Barroco 

(Dâmaso Alonso, Gerardo Diego, Garcia Lorca na Espanha; Eliot e os “metaphysical 

poets” em língua inglesa; Walter Benjamin e a reavaliação da “alegoria” como 

dispositivo estético no “auto fúnebre” da literatura alemã do período; Luciano Anceschi 

e a polêmica anti-Croce no quadro do “Ermetismo” italiano), coloca-se em dúvida, à 

vista dos “extremos do barroco literário”, tanto a “autenticidade” quanto a 

“permanência da sua comunicação” (CAMPOS, 1989, p. 34). 

 

Este movimento de recusa do barroquismo, devido aos traços de hermetismo formal 

e obscuridade semântica, em prol das noções de clareza, harmonia e comunicabilidade 

atribuídas aos estilos neoclássico e romântico (associados, sobretudo, aos expoentes da 

literatura francesa), demostra que a história das ideias pedagógicas (GADOTTI, 1993) 

constitui um terreno de disputas atravessado por inúmeros discursos e pela mutabilidade e 

ressignificação de valores culturais, sendo a esfera do discurso literário uma das mais 

importantes neste complexo feixe de relações. Cabe, nesse sentido, fazermos uma crítica à 

retração do espaço oferecido aos conhecimentos literários na área de “Linguagens, códigos e 

suas tecnologias”, desde o lançamento dos primeiros Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), em 1998, o que vem impactando o ensino básico e os estudos relacionados à formação 

de professores e à educação linguística. 

Santiago (2009) também nos oferece indícios da existência de uma assimetria no que 

tange às políticas linguístico-literárias, ao afirmar que, nos períodos do Império e da Primeira 

República, a classe letrada brasileira adotou o francês como língua “universal”, de tal modo 

que na formação humanística e intelectual no Brasil foi sendo substituído paulatinamente o 

“estudo das culturas clássicas (em língua grega e, principalmente, em língua latina) pelo 

estudo do francês e de sua extraordinária literatura” (SANTIAGO, 2009, p. 18)5. Isto ratifica 

                                                 
5 É importante mencionar que, no artigo supracitado, Silviano Santiago desenvolve parte de sua reflexão sobre 

a presença do francês e da literatura francesa no Brasil a partir de dados históricos do Colégio Pedro II.  
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ainda resultados trazidos à tona pela tese de doutorado de Dezerto (2013), segundo a qual, ao 

longo do século XIX e primeira metade do século XX, a justificativa para o ensino de francês 

nos programas curriculares do Colégio Pedro II pautou-se, principalmente, sobre o aspecto 

civilizatório, como se a aprendizagem da língua francesa funcionasse como uma forma de 

suprir a ideia de “falta de cultura”6 – efeito imaginário legado à nossa memória discursiva 

pelo processo de colonização –, constituindo, assim, um instrumento de “acesso” aos 

dispositivos culturais de uma nação projetada enunciativamente como o “berço” da 

civilização ocidental.  

É interessante notar, a partir desse ângulo comparativo, que as principais línguas 

estrangeiras modernas ensinadas no Brasil historicamente parecem possuir, portanto, 

distintas inserções na cultura letrada e no imaginário nacional, o que causa diferentes formas 

de posicionamento dos cânones literários vinculados a cada uma delas no contexto escolar. 

Se, por um lado, tais assimetrias glotopolíticas e educacionais estão ligadas à conjuntura 

histórica concernente às relações de poder e à hegemonia socioeconômica, elas estão também 

relacionadas, por outro, às formações discursivas 7  que circunscrevem a construção das 

identidades nacionais. Isto implica dizer que a noção de dependência cultural não pode ser 

vista como um rótulo homogeneizador, dado que seria possível estabelecer, a exemplo do 

que temos visto, graus de hierarquização – pelo acionamento de diferentes estratégias 

discursivas – no que foi postulado como condição de dependência da literatura brasileira com 

relação às literaturas europeias.  

Seguindo a esteira dessa colocação, talvez a performatividade discursiva dos manuais de 

ensino de literatura geral, usados nas escolas brasileiras desde meados do século XIX, tenha 

exercido papel crucial no processo de fragilização da associação entre língua e literatura 

espanhola no contexto escolar brasileiro. A nosso ver, isto traz à baila novos matizes para 

compreendermos as condições de possibilidade do discurso em que se ancora a proposição da 

cadeira de espanhol no Colégio Pedro II, no final da segunda década do século XX. No anúncio 

de sua criação, o ensino dessa língua aparece associado apenas ao de literatura hispano-americana, 

                                                 
6 Note-se que a noção de “cultura”, de acordo com Eagleton (2005), está sendo entendida aí em sua acepção 

iluminista como equivalente a “civilização”.  
7 Recorde-se que a noção de formação discursiva, desenvolvida por Michel Foucault, em A arqueologia do 

saber, remete a “um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, 

que definiram, em uma época dada, e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, 

as condições de exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2008, p. 144). 
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num movimento de apagamento do campo da literatura espanhola, conforme se pode ver abaixo 

na nota publicada na imprensa carioca daquele período: 

Havendo o governo da Republica Oriental do Uruguay creado uma cadeira de 

portuguez em um dos seus estabelecimentos officiaes, conforme a este ministerio 

communicou o das Relações Exteriores, declaro-vos para os devidos fins, que, nos 

termos do artigo 70, letra d, do decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915, se devia 

crear nesse estabelecimento uma cadeira de frequencia facultativa, de lingua 

hespanhola, e litteratura hispano-americana, como homenagem do Brazil ás 

demais nações que neste continente falam esse idioma, e como meio de facilitar e 

desenvolver o intercambio intellectual entre o nosso paiz e os povos hispano-

americanos (A Época, 31 out. 1917, p. 5, grifos nossos).8 

 

De tais palavras, atribuídas a Carlos Maximiliano (ministro do Interior no governo 

Venceslau Brás), é possível depreender que o interesse do Estado brasileiro pelo ensino de 

espanhol surge, durante a Primeira Guerra Mundial, em paralelo ao estreitamento de laços 

políticos com os países da América Hispânica. Por isso, sua implementação funciona como 

um gesto de reciprocidade em relação à adoção prévia do ensino de português no Uruguai9 

e, por extensão metonímica, como forma mais ampla de “homenagem” aos “povos hispano-

americanos”. Como podemos perceber, nas dobras desta discursividade estão subsumidos 

novamente determinados efeitos de evidência10 cujo funcionamento no discurso, em primeiro 

lugar, ignora a diversidade cultural, linguística e literária das várias nações de língua 

espanhola espalhadas pelas Américas, uniformizando-as sob o rótulo de literatura hispano-

americana. Além disso, simultaneamente, silencia-se aí qualquer tipo de estranhamento em 

relação à ausência da literatura espanhola no bojo dessa proposição – caminho este, como 

dissemos antes, aberto pelo processo de minoração do peso epistemológico dos tópicos 

literários espanhóis no currículo escolar de literatura geral.  

É interessante observarmos, a partir da trajetória oblíqua de desenvolvimento do 

campo disciplinar de língua espanhola e suas literaturas no contexto institucional do Colégio 

Pedro II, uma tentativa de esquivamento em relação à ideia de dependência cultural, o que 

                                                 
8 Fonte consultada por meio da hemeroteca digital da Fundação Biblioteca Nacional. 
9 É importante chamar a atenção aqui para o fato de que as relações entre Brasil e Uruguai passaram por diversos 

conflitos bélicos e turbulências diplomáticas, ao longo do século XIX, tais como a Campanha da Cisplatina, 

a Guerra do Prata e a Guerra do Uruguai, as quais foram motivadas, dentre outros fatores, pelas investidas 

militares do Império do Brasil com vistas a obter a supremacia no território sul-americano. Cabe ainda fazer 

a ressalva de que Uruguai e Brasil, juntamente com a Argentina, formaram a chamada Tríplice Aliança 

durante a Guerra do Paraguai.  
10 Michel Pêcheux, no livro “Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio” (1988), elabora uma 

ampla reflexão teórica a respeito do funcionamento dos efeitos de evidência e obviedade no discurso. 
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pode ter servido de fator auxiliar no processo de desconstrução do princípio de influência, 

que parecia dominar o diálogo da literatura brasileira com as demais literaturas ensinadas na 

escola. Se entendermos o intento do governo brasileiro de estreitar laços com os países 

vizinhos como um dos primeiros passos do projeto político de integração regional latino-

americana11, poderemos compreender, nesta acoplagem enunciativa da língua espanhola com 

a literatura hispano-americana, a realização de um dúplice agenciamento no âmbito das 

políticas linguísticas e das políticas literárias. Tal atitude, a nosso ver, logrou propiciar certa 

disrupção dentro da tendência a se estabelecerem diálogos verticalizados com o exterior que, 

sob a rubrica do cosmopolitismo, colocam as culturas europeias em patamar de superioridade.  

Esta discussão assemelha-se à elaborada no conhecido ensaio “Literatura e cultura de 

1900 a 1945”, em que Antonio Candido analisa a dialética entre localismo e cosmopolitismo 

como eixo transversal da história literária brasileira. Nele, Candido considera as fases do 

romantismo e do modernismo como épocas de maior acirramento do conflito entre 

representações culturais cosmopolitas (vinculadas à noção de dependência do capital cultural 

europeu) versus representações culturais locais (relacionadas ao empenho intelectual e 

artístico de construção da identidade nacional). O estudioso também assinala que o período 

correspondente aos anos 1900 e 1922 – o mesmo em que se deu a criação da cadeira de 

espanhol no Pedro II – pode ser entendido como etapa de arrefecimento do conflito entre o 

local e o cosmopolita. Esse momento histórico que antecede a geração de 22, segundo o 

crítico, é muito siderado pela noção de academismo, contra a qual os primeiros modernistas 

irão se rebelar mais fortemente do que contra a influência portuguesa na cultura brasileira, 

tal como fizeram os escritores românticos. Leiamos adiante um trecho do referido ensaio em 

que o autor define o que entende como academismo: 

Comparada com a da fase seguinte (1922-1945), a literatura aparece aí 

essencialmente como literatura de permanência. Conserva e elabora os traços 

desenvolvidos depois do Romantismo, sem dar origem a desenvolvimentos novos; 

e, o que é mais interessante, parece acomodar-se com prazer nesta conservação. 

Como a fase 1880-1900 tinha sido, em contraposição ao Romantismo, antes de 

busca de equilíbrio que de ruptura, esta, que a acompanha sem ter o seu vigor, dá 

quase impressão de estagnar-se. Uma literatura satisfeita, sem angústia formal, sem 

rebelião nem abismos. Sua única mágoa é não parecer de todo européia; seu esforço 

                                                 
11 Em “Las políticas lingüísticas en los procesos de integración regional”, de Elvira Arnoux (1995), é 

possível aprofundar a reflexão, de caráter glotopolítico, em torno dos processos de integração regional 

na América Latina.  
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mais tenaz é conseguir pela cópia o equilíbrio e a harmonia, ou seja, o academismo 

(CANDIDO, 2006, p. 119). 

 

Tal reflexão suscita-nos o questionamento de determinadas tensões que atravessam o 

contexto histórico-educacional que estamos investigando. A primeira delas é que a ordem 

governamental para a criação da cadeira de língua espanhola, vinculada à literatura hispano-

americana, em 1917, emerge como uma espécie de “ponto fora da curva” em meio ao cenário 

pré-moderno, caracterizado, como pudemos constatar, pela adesão conservadora não só dos 

escritores, mas também dos catedráticos de literatura do ensino ginasial e secundário aos 

padrões estéticos eurocêntricos. Tal movimento vai ainda na contramão de certa hegemonia 

da presença da literatura espanhola, em contraposição à hispano-americana, nos currículos 

das disciplinas literárias do Pedro II. Ao analisar a legislação e os programas de literatura 

entre 1870 e 1942, Guimarães (2016, p. 71-72), por exemplo, aponta que, nos períodos de 

1876 a 1880 e de 1925 a 1929, não se utilizava a expressão “literatura hispano-americana” 

para registrar a presença de tópicos literários hispânicos a serem lecionados na instituição.  

Isto não significa que não houvesse pontos relativos à literatura produzida na América 

Hispânica em tais períodos, mas o que ocorria muitas vezes é que esta literatura era 

contemplada apenas de modo célere, como um “Rápido estudo da história literária dos povos 

hispano-americanos” (GUIMARÃES, 2016, p. 77), dentro dos conteúdos de literatura 

espanhola incluídos nos programas de literatura geral. Mesmo nos anos posteriores à Semana 

de Arte Moderna de 1922, ocorrida em São Paulo, marco estabelecido por Candido para 

diferenciar o período de conservadorismo pré-moderno da fase de agitação modernista, é 

ainda possível perceber, na instituição de ensino carioca, outros indícios paradigmáticos de 

que a contradição aí é constitutiva ao discurso, de modo que as tentativas de ruptura com o 

status quo se veem imbricadas tensivamente à ordem da permanência e da estagnação 

estético-cultural. Um exemplo que queremos agregar aqui refere-se aos “Programmas de 

ensino do Collegio Pedro II”, publicados no Diário Oficial, em 24 de março de 1929, nos 

quais a disciplina literatura, do sexto ano, apresenta também tópicos elencados sob o título 

de “Literatura espanhola”, em que as manifestações literárias realizadas no contexto hispano-

americano estão incluídas apenas no item final da sequência didática estabelecida, como se 

pode ver a seguir: 
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VII— Literatura espanhola  

20 — Influencias dos Bascos, dos Arabes e dos Judeus — Literatura no periodo 

inicial: Auto de los Reyes Magos, Poema del Cid, Los Infantes de Lara — Affonso 

XI — El cantar de Rodrigo — Pero Lopez de Ayala — Epoca dos Reis Catholicos: 

Amadís de Gaula. 

21 — O Seculo de Carlos V e de Felipe II — Influencias reciprocas da Italia, de 

Portugal e da Espanha; Gil Vicente; O Romance picaresco: Lazarillo de Tores [sic] 

— A Historia da Guerra de Granada de Diego Hurtado de Mendoza — O 

Mysticismo: Santa Thereza de Jesus.  

22 — Cervantes; Lope de Vega — O Seculo de Felipe IV e de Carlos II; Gongora, 

Tirso de Molina, Calderon de la Barca.  

23 — Literatura contemporanea — Sorilla [sic]; Campoamor; Castellar, Perez 

Escrich; Blasco Ibanez.  

24 — Os autores da conquista: Correspondencia de Christovam Colombo, Hernan 

Cortez — Bartolomé de las Casas.  

O regionalismo americano: como se deu a evolução da alma espanhola no Novo 

Mundo; o sopro da Independencia; a imitação romantica; modernas tendencias.  

 

Como foi possível observar até agora, o esforço de inclusão da literatura hispano-

americana, seja no campo disciplinar do ensino de história literária/literatura geral, seja no 

gesto de homenagem embutido na criação da cadeira de espanhol no Pedro II, configura-se 

nas primeiras décadas do século XX como um contraponto que se produz no interior mesmo 

de uma prática discursiva voltada para a “cópia” de determinados parâmetros canônicos 

europeus, vistos como injeção de cosmopolitismo necessária à elite letrada brasileira. Em 

outras palavras, a presença de conteúdo literário hispano-americano na estrutura curricular 

da mais importante instituição escolar da então capital federal, embora em posição também 

de “galho secundário” em relação à literatura da metrópole colonizadora (Espanha) e 

estereotipado sob a etiqueta “regionalismo americano”, sinaliza uma vontade, ainda tímida e 

incipiente no decorrer da Primeira República, de se pensar a cultura brasileira em face do 

complexo cultural da América Latina, questionando, de algum modo, o histórico 

distanciamento do Brasil em relação às nações hispano-americanas.12 Tal atitude, entretanto, 

não chega a representar uma ampliação crítica da noção de “cor local”13 em direção a uma 

                                                 
12 Emir Sader, no ensaio “Encontros e desencontros”, discute, a partir de pressupostos das ciências sociais e 

políticas, esse apagamento da identidade latino-americana no imaginário brasileiro. O autor chega a afirmar 

que “Vista do Brasil, a América Latina não existe. [...] Em nossa identidade não se inclui ser um país ‘latino-

americano’” (SADER, 2006, p. 177). 
13 No clássico ensaio “Notícia da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade”, publicado originalmente 

em 1873, Machado de Assis discute o impacto da ideia de “cor local” na literatura brasileira do século XIX. 
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identidade continental (transnacional) latino-americana, tampouco rompe com o academismo 

beletrista, efeito sucedâneo do complexo de dependência cultural que constitui nossa 

memória discursiva. 

Ao pensar o modo como esta distância se enraíza no imaginário brasileiro, emergindo 

até hoje em enunciados que circulam no senso comum14, Maria Ligia Coelho Prado, no artigo 

“O Brasil e a distante América do Sul”, assinala que a posição de isolamento brasileiro diante 

do concerto das nações latino-americanas se aprofunda durante o período do Império (1822-

1889) devido à divergência entre o regime monárquico, adotado no Brasil e defendido pela 

sua classe dirigente, e o republicano, adotado pelas ex-colônias hispânicas logo após os 

movimentos de independência. A autora nos mostra também que tal distinção entre o Brasil 

e a América de colonização espanhola permaneceu durante a Primeira República Brasileira 

(1889-1930), pelo fato de não se ter produzido, naquele contexto, um discurso que opusesse, 

de modo contundente, ambos os períodos políticos no país. Segundo a historiadora: 

A República [brasileira], devedora das idéias positivistas, foi entendida como uma 

etapa necessária ao maior progresso da nação. A monarquia precisava ser superada, 

mas isto não significava destruir o que ela havia legado à nação, a começar pela 

“manutenção da unidade e grandeza do território”. A figura de D. Pedro II 

permanecia impoluta, aparecendo como um monarca bem-intencionado e 

preocupado com os grandes problemas do Brasil (PRADO, 2001, p. 139). 

. 

É interessante refletir, neste sentido, que o Colégio Pedro II, fundado em 1837, 

possui, desde seu próprio nome, uma origem extremamente vinculada a este contexto 

sociohistórico de valorização do regime monárquico no Brasil. Tal processo discursivo 

parece também refratar-se no modo como, por exemplo, a seção de literatura espanhola 

citada acima, parte do programa de literatura publicado em 1929, estabelece, em muitas 

passagens, correlação entre autores clássicos e diferentes fases da monarquia espanhola, 

evidenciadas pelas referências aos monarcas Alfonso XI, Reis Católicos, Felipe IV. Por 

outro lado, no mesmo rol de conteúdos programáticos, concede-se espaço, ainda que 

diminuto, para a abordagem de gerações literárias de ideário republicano que surgiram a 

                                                 
14  Esse lugar-comum, a nosso ver, vem criando condições de possibilidade para que emerjam 

discursivamente atos legislativos que interferem, autoritariamente, no planejamento linguístico e na 

organização curricular da educação básica, tal como a Lei nº 13.415/2017, que impõe o inglês como 

única língua estrangeira obrigatória a ser ensinada nas escolas brasileiras, revogando,  por sua vez, a Lei 

nº 11.161/2005, que obrigava a oferta (ainda que em caráter facultativo) da língua espanhola em todo o 

Ensino Médio. 
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partir do “sopro” das independências na América Hispânica. Ou seja, com base nisto, a 

hipótese que construímos é que subjaz dentro da aparente estagnação academista do Pedro 

II – que se prolonga para além do evento inaugural do modernismo brasileiro, conforme 

dissemos – uma possível disputa ideológica, agenciada provavelmente tanto pelos 

professores e intelectuais que ocupavam as cátedras quanto pelos discentes da inst ituição, 

fazendo com que a própria atividade de textualização do currículo produzisse elos sub-

reptícios entre posicionamentos discursivos conflitantes (monarquista vs. republicano; anti-

latino-americanista vs. pró-latino-americanista). 

Como temos visto, a ambivalência de posições no terreno do político, no segundo 

quartel do século XX, desdobra-se, em nosso ponto de vista, na tensão, vislumbrada no 

campo literário, entre performances discursivas que ora ratificam a memória em torno da 

condição de dependência cultural do Brasil, ora contestam este lugar reivindicando formas 

menos verticalizadas de diálogo e comparação com o outro. Observemos, como exemplo, um 

fragmento da apresentação do livro “Literaturas estrangeiras”, de A. Velloso Rebello15, 

utilizado para o ensino de literatura no Colégio Pedro II, já durante a Era Vargas: 

 

Em cada brasileiro culto ha um sonhador de cousas europeas, cada espirito positivo 

volta-se para a América do Norte e são esses os nossos modelos, porque só a 

inspiração permanece bem nacional. 

José de Alencar, o mais brasileiro dos romancistas, é apontado como imitador 

de Cooper. 

Penso não errar affirmando que temos romancistas e chronistas parisienses, 

novellistas que pelo “humour” seriam comprehendidos pelos inglezes, scientistas 

allemães e até professores que nas suas cathedras professavam doutrinas 

“sovieticas”.  

Não será inutil a leitura deste livro, porque o que um esquece ou despreza, outro 

descobre (REBELLO, 1936, p. 7-8).  

 

Ao analisarmos esse trecho, podemos identificar que as assertivas do enunciador 

giram em torno da noção (que permanece no nível do não dito) de emulação, entendida 

enquanto imitação de padrões estilísticos, gêneros discursivos e, até mesmo, visões de mundo 

e ethos político-ideológicos atribuídos a contextos socioculturais específicos, como se fosse 

possível estabelecer lugares fixos para as ideias, desconsiderando o processo de dispersão e 

ressignificação das práticas discursivas em diferentes circuitos culturais. Deste modo, o 

                                                 
15 Agradecemos a Anselmo Guimarães pela generosidade acadêmica de nos ter facilitado o acesso a esta e outras 

obras e documentos do século XIX e da primeira metade do século XX relacionados ao Colégio Pedro II. 



297 

 

manual de ensino de literaturas estrangeiras projeta-se como uma obra necessária (i.e., “não 

inútil”) porque ajudaria os alunos/leitores a “descobrirem” aquilo que teria sido apagado pelo 

processo de ‘esquecimento’ das influências que constituiriam nossa identidade e, 

consequentemente, nossa literatura. Não à toa, o enunciador opta logo no início do excerto 

pelo recurso da ironia – ao dizer: “só a inspiração permanece bem nacional” –, 

desconstruindo, por um lado, a ideia de autenticidade, vinculada pelo movimento romântico 

ao sentimento de nacionalidade, e posicionando, por outro lado, o estudo de literaturas 

estrangeiras como instrumento formativo fundamental no âmbito de uma cultura letrada 

entendida como dependente, visto ser capaz de levar os discentes a um patamar (“culto”) de 

compreensão dos “modelos” assimilados pela intelligentsia brasileira. Cabe-nos ainda 

ressaltar que tais modelos, apontados em um compêndio escolar de meados da década de 

1930, durante o governo constitucional getulista, remetem não só à Europa, mas também aos 

Estados Unidos, nação a que se confere uma ascensão de natureza tanto econômica quanto 

artístico-literária. Isto demonstra que o cânone, noção a que a ideia de dependência cultural 

paga tributo, não é uma categoria estática, e sim dinâmica e passível de modificações de 

acordo com os contextos histórico-ideológicos. 

Na esteira dessa reflexão, é necessário observar também que, no rol das 

nacionalidades visibilizadas pelo enunciador, não consta qualquer referência à literatura de 

Espanha ou dos países hispanofalantes da América. No entanto, a tensão a que nos referimos 

acima se indicia, de maneira subliminar, no funcionamento desse discurso, criando efeitos a 

posteriori, visto que o livro de A. Velloso Rebello, assim como outros manuais de literatura 

geral (ou estrangeiras) usados naquele período contêm capítulos sobre literatura espanhola, 

a qual, embora em grande parte recusada esteticamente pelos literatos brasileiros, pode ter 

servido de base para a formação intelectual de críticos que décadas depois empreenderam, 

por exemplo, o processo tardio de valoração estética do barroco no Brasil16. Além disso, 

como ocorre em outras obras didáticas desta modalidade, o último capítulo do compêndio é 

dedicado à literatura hispano-americana, o que, como já discutimos, abre caminho para se 

pensarem distintas possibilidades de conexão da literatura brasileira com a multipolaridade 

do sistema literário latino-americano – temática esta que se torna mais recorrente em nosso 

                                                 
16 O conhecido estudo de Affonso Ávila, “O lúdico e as projeções do mundo barroco” (1971), é um marco desse 

processo de valoração tardia do barroco no Brasil.  
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meio acadêmico, por exemplo, após a publicação pela Unesco da coletânea América Latina 

en su literatura (1972), que reúne intelectuais de renome não só da América Hispânica, mas 

também do Brasil, dentre os quais estão inclusive os críticos cariocas Antonio Houaiss e José 

Guilherme Merquior. 

Esse movimento de revisão crítica, seja da relação Brasil-América Latina, seja do lugar 

da produção latino-americana diante da dinâmica cultural global, ganha outro importante impulso, 

advindo da crítica literária realizada nos círculos universitários do Rio de Janeiro, com a 

publicação do ensaio “O entre-lugar do discurso latino-americano”, de Silviano Santiago, 

publicado no livro Uma literatura nos trópicos, cuja primeira edição data de 1978. Neste texto, 

Silviano problematiza, de maneira frontal, o entendimento da ideia de dependência cultural como 

via de mão única e condição inelutável de inferiorização perante a presença de valores estéticos 

eurocêntricos no campo artístico-literário brasileiro. O ensaísta promove um diálogo singular 

entre a antropofagia oswaldiana e o pensamento borgiano, no intuito de – sem abandonar 

ingenuamente a questão da dependência em jogo nas relações de poder-saber travadas entre o 

primeiro e o terceiro mundo – propor uma mudança de perspectiva em relação aos processos de 

deslocamento e reescritura crítica da tradição produzidos a partir do diálogo com o legado 

cultural do Ocidente. Desta forma, o autor assinala que o método sistemático da crítica 

conservadora, voltado para a análise da influência europeia no Brasil, “apenas assinala a 

indigência de uma arte já pobre por causa das condições econômicas em que pode sobreviver”, 

acentuando “por ricochete a beleza, o poder e a glória das obras criadas no meio da sociedade 

colonialista” (SANTIAGO, 2000, p. 17). 

Evidentemente, desde meados do século XX, muitos movimentos de problematização da 

noção de dependência têm sido levados a cabo em várias áreas do conhecimento, tanto no cenário 

acadêmico internacional quanto no brasileiro 17 . Em paralelo a isso, a forte propaganda 

nacionalista empreendida pelo Estado Novo e pela Ditadura Militar no Brasil, junto a sucessivas 

reformas educacionais – tais como a Reforma Capanema de 1942, a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) de 1961 e a LDB de 1971 – que foram reduzindo o caráter humanístico da educação 

                                                 
17 Por meio da referência ao artigo de Heike Muranyi, “Archipelago or continental island? Reflections on 

Brazilian insularity” (2012), gostaríamos de assinalar, a título de exemplificação, o papel de mediador cultural 

exercido por Paulo Rónai – intelectual de origem húngara, naturalizado brasileiro, que foi professor 

catedrático de francês e latim do Colégio Pedro II nesse período –, cuja obra nos ajuda a questionar, por um 

lado, a ideia de dependência unilateral e, por outro, a de insularidade da literatura brasileira em relação às 

demais literaturas.  
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secundária, transformando-a cada vez mais em uma espécie de preparatório para o ensino 

superior, aprofundaram o processo de diminuição do espaço das literaturas estrangeiras no 

currículo escolar, que passou a enfatizar quase sempre apenas épocas e aspectos da literatura 

nacional. Outro ponto importante de se lembrar é que a retirada da obrigatoriedade do ensino de 

diferentes línguas estrangeiras, na LDB de 1961 e na LDB de 1971, enceta um processo de 

desoficialização do ensino de línguas na educação brasileira (RODRIGUES, 2012), criando 

lapsos na oferta destas disciplinas que podem ter impactado, decerto, a história de vinculação 

entre línguas e literaturas estrangeiras nas instituições educacionais.  

É curioso notar, por outro viés, que, já na década de 1980, enquanto o campo 

disciplinar língua estrangeira moderna aderia à grande voga do comunicativismo, sobretudo, 

nos espaços não formais de ensino como os cursos livres e os clubes de línguas, no circuito 

acadêmico – vinculado, principalmente, à formação em Letras Neolatinas – os saberes 

literários pareciam ser (ainda) os mais valorizados epistemologicamente (LEFFA; IRALA, 

2014). Tal paradoxo é assinalado, por exemplo, pela investigação de doutorado de Vargens 

(2012), que demonstra, por meio das programações de palestras apresentadas durante o I 

Seminário de Estudos Hispânicos (1982) e o II Seminário de Estudos Hispânicos (1983), 

realizados pela Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro 

(APEERJ), a presença de uma imensa maioria de trabalhos vinculados ao campo dos estudos 

literários em contraposição ao número de comunicações relacionadas aos estudos linguísticos 

e de ensino de línguas. Segundo a autora da tese, a ausência de trabalhos deste tipo nos 

referidos eventos indica “que os saberes privilegiados por esses profissionais centravam-se 

na literatura” (VARGENS, 2012, p. 98).  

Ratificando, todavia, a presença de movimentos conflitantes e paradoxais, na 

emaranhada trama da memória concernente à interface entre saberes linguísticos, literários e 

pedagógicos no Brasil, em 1985 – período muito próximo ao abordado no parágrafo anterior 

– o Plano Geral de Ensino (PGE) do Colégio Pedro II apresenta, na contramão da 

hegemonia acadêmica do literário, um programa de língua espanhola cujo enfoque privilegia 

aspectos lexicais, gramaticais e exercícios de estímulo às habilidades linguísticas, como se 

pode verificar na seguinte citação:  

1- Estudo do vocabulário e de compreensão de textos que levem, de maneira prática, 

à aquisição progressiva do léxico da língua e à assimilação de sua estrutura 

gramatical. 
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2- Aplicação do vocabulário e de estruturas gramaticais adquiridas em diálogos, 

em resumos, em redações, em versões e traduções. 

3- Fixação dos fatos gramaticais da língua, por meio de exercícios orais e escritos.  

4- Audição, sempre que possível, de discos e fitas em espanhol (PGE, 1985 apud 

BEVILAQUA, 2017, p. 72). 

 

Seria possível enxergarmos, neste silenciamento da literatura no plano de ensino de 

espanhol do Pedro II, destacado acima, certo “receio” em relação à abordagem do literário, 

provocado talvez pela existência de um hiato no âmbito da formação docente entre os campos 

de estudos linguísticos e literários?18 A resposta a esta pergunta é obviamente positiva se 

levarmos em conta o perceptível afastamento em relação às discussões estético-literárias na 

bibliografia acadêmica sobre ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras na 

contemporaneidade. No entanto, em lugar de apenas apontarmos a falha gerada por essa 

ausência no campo dos estudos linguísticos, queremos nos interrogar aqui também em que 

medida esse receio e esse afastamento não poderiam derivar, simultaneamente, de certo “nó” 

em torno das polêmicas e dos debates relacionados à questão da dependência cultural no 

campo dos estudos literários. Ou seja, perguntamo-nos assim até que ponto a universidade 

hoje tem dado subsídios para que os professores da escola básica possam articular textos e 

aspectos literários estrangeiros aos seus planejamentos pedagógicos, evidenciando frutíferos 

processos de reelaboração discursiva desencadeados pelo diálogo crítico com a alteridade, 

sem recair na armadilha do beletrismo eurocêntrico (DAHER, 2011)  

Por meio dessas indagações, queremos dar visibilidade à problemática da 

dependência cultural como ponto espinhoso no bojo da memória que atravessa a formação 

das identidades docentes na área de línguas e literaturas estrangeiras modernas, conforme 

tratamos de analisar por meio desta história das ideias pedagógicas no Colégio Pedro II. No 

que tange especificamente à docência em língua espanhola, essa memória “difícil” torna-se 

ainda mais complexa, a nosso ver, pelos lugares incômodos e provocativos ocupados pelas 

literaturas espanhola e hispano-americana dentro deste histórico. Isto talvez explique que, 

mesmo nos dias atuais, quando debates a respeito da interculturalidade vêm se tentando fazer 

mais visíveis nas pesquisas sobre língua(gem), continue havendo um forte silenciamento da 

                                                 
18 Elíria Quaresma Fugazza associa esse hiato a um processo de clivagem de identidades acadêmicas no 

contexto da formação inicial em Letras, em sua dissertação de mestrado (2016), realizada no Programa de 

Pós-graduação em Letras Neolatinas da UFRJ, sob nossa orientação.  
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esfera literária em projetos político-pedagógicos e programas de ensino de línguas 

estrangeiras no Ensino Fundamental e Médio.  

Como vimos, diversos movimentos afetaram (e seguem afetando) a memória em 

torno do papel formativo do texto literário estrangeiro tanto no ensino/aprendizagem de 

línguas quanto no processo de letramento. Ao discutir o conceito de memória discursiva, 

Pêcheux (1999, p. 56) afirma que esta não pode ser entendida como um “reservatório” de 

sentidos homogêneos e transcendentais, mas como espaço de desdobramentos, disputas, 

polêmicas e contradiscursos. E é justamente no terreno de disputas em torno desta memória 

que gostaríamos de inserir a intervenção crítica que ora estamos propondo. A nosso ver, é 

possível e necessário, como professores e formadores de professores de línguas e literaturas, 

reinventarmos esta memória e reelaborarmos nossos “receios”. Assim, poderemos interpelar 

novamente a contribuição do conhecimento literário, evitando a vigência no contemporâneo 

de um processo discursivo de recalcamento da questão da dependência cultural19, com vistas 

a trazê-la à tona e rediscuti-la criticamente (a partir de uma perspectiva desierarquizante) no 

contexto da educação básica, em meio ao panorama de acelerada digitalização e mediatização 

dos intercâmbios na sociedade global. 

 Para finalizarmos, é importante frisar que, ao repensarmos hoje os sentidos em torno 

das literaturas estrangeiras no ensino de línguas, partimos de um olhar não subordinado ao 

didático, mas que enxerga “as práticas de ensino como condições de produção de processos 

de identificação” (PAYER; CELADA, 2016, p. 38), subvertendo assim a concepção 

utilitarista da presença do texto e do saber literários no campo disciplinar língua estrangeira 

moderna. Fazemos, portanto, uma defesa de que haja uma presença produtiva das literaturas 

estrangeiras, tanto na universidade quanto na escola, a fim de propiciar reflexões sobre a 

heterogeneidade constitutiva do discurso e as tensões que atravessam o sujeito e a cultura.  
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