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1. O CONTEXTO 

No dia 4 de agosto de 2009, os professores de espanhol do país 

foram surpreendidos por uma notícia intitulada "Acordo vai permitir a difusão do 

idioma nas escolas públicas", divulgada pela Agência Brasil, informando que, 

naquela mesma data, havia sido firmada uma Carta de Intenções entre o 

Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Cervantes (IC) mediante a qual 

esse centro de ensino, com sede na Espanha e nove filiais no Brasil, seria 

responsável “por formar professores brasileiros e tornar disponíveis recursos 

didáticos e técnicos para o ensino do espanhol nas escolas públicas”. 

A notícia provocou estarrecimento e indignação em boa parte da 

comunidade de pesquisadores, professores e alunos de língua espanhola do 

Brasil, visto que o IC não é uma instituição brasileira de ensino superior, mas 

sim um "centro cultural" subordinado ao Ministério de Assuntos Exteriores e de 

Cooperação da Espanha. Sua finalidade é divulgar a língua e a cultura 

espanholas pelo mundo e sua principal atuação está na oferta de cursos livres 

pagos de língua espanhola. Sendo assim, o IC não está habilitado para formar 

professores ou interferir na preparação de profissionais e na elaboração de 

materiais para o ensino regular, muito menos aqueles voltados ao contexto 

brasileiro. O acordo contrariaria, então, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996, que atribui a formação de professores 

exclusivamente às universidades.
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Ademais, antes de divulgar e disponibilizar recursos didáticos e 

técnicos dessa instituição, acreditamos que o MEC deveria promover licitação 

pública e, posteriormente, submeter todo o material a uma rigorosa avaliação 

quanto à pertinência de seus conteúdos e adequação ao contexto educacional 

brasileiro, tal como ocorre por meio do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), do qual participam professores especialistas de diversas universidades 

públicas brasileiras.

A indignação gerada pela publicação da referida notícia produziu 

reações imediatas, determinando algumas ações: formou-se um grupo de 

discussão virtual (Yahoo Grupos: eledobrasil); criou-se um blog 

(www.espanholdobrasil.wordpress.com); realizou-se, na primeira semana de 

aulas do segundo semestre, uma ação conjunta nas universidades (Semana de 

Debates sobre a Implantação do Espanhol); enviaram-se cartas ao Ministério 

da Educação; fez-se um abaixo-assinado de âmbito nacional; e constituiu-se 

uma Comissão Permanente para o Acompanhamento da Implantação do 

Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro (COPESBRA), que conta, neste 

momento, com representantes de associações de professores, pesquisadores 

e professores de universidades públicas de 13 estados do país. Essas 

iniciativas surgiram como reação imediata aos propósitos do referido acordo e 

geraram a mobilização do conjunto de professores e alunos de espanhol de 

todo o Brasil, os quais se incorporaram à reivindicação de esclarecimentos 

por parte do MEC e reivindicaram junto a esse órgão a divulgação do texto da 

Carta de Intenções.

No dia 28 de agosto, um grupo de professores da COPESBRA foi 

recebido no MEC por representantes da Assessoria para Assuntos 

Internacionais, da Secretaria de Educação à Distância (SEED) e da Secretaria 

de Educação Básica (SEB). Somente nessa ocasião os textos firmados entre o 

Ministério e o IC chegaram às mãos dos principais interessados, ou seja, os 

professores de espanhol. A COPESBRA foi, então, convidada a analisar os 

documentos, enviar suas observações por escrito para que sejam apreciadas 

pelo Ministro e seus assessores e para que possam ser discutidas em futuras 

reuniões entre a referida Comissão e o MEC. É essa análise o que 

apresentamos neste texto, o qual encaminhamos agora às partes envolvidas 

deste Ministério na assinatura dos documentos.
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2. A CARTA DE INTENÇÕES 

Com seu original escrito em espanhol e com uma tradução para o 

português no mínimo questionável, a Carta de Intenções entre o Instituto 

Cervantes e o Ministério da Educação da República Federativa do Brasil afirma 

ter como objetivo "estabelecer projetos de colaboração que contribuam para 

promover a difusão e promoção do ensino do espanhol e da cultura que é 

comum aos países hispano-falantes".

Trata-se de um documento assinado com o propósito de permitir 

ações diversas, que serão regulamentadas por outros documentos específicos. 

Seu texto inclui artigos amplos, mas que envolvem os principais aspectos da 

atuação que o IC deseja ter no Brasil, dentre os quais destacamos:

"- Oferecer apoio técnico ao Ministério da Educação da República Federativa 

do Brasil para a formação em espanhol de professores e alunos no âmbito das 

competências e de acordo com as finalidades e recursos do Instituto 

Cervantes.

- Cooperar na elaboração de materiais didáticos para o ensino de espanhol, 

colocando a serviço do Ministério da Educação da República Federativa do 

Brasil a experiência e os recursos do Instituto Cervantes.

- Divulgar, promover e facilitar o uso de novas tecnologias aplicadas ao ensino 

e ao aprendizado do espanhol como língua estrangeira. 

(...) 

- Apoiar o reconhecimento por parte das autoridades educacionais brasileiras 

dos diplomas de espanhol como língua estrangeira (DELE)."

É notável como o texto dessa Carta apresenta unicamente o ponto 

de vista do IC, enaltecendo suas qualidades ("instituição de reconhecido 

prestígio internacional", diz-se em um fragmento) e possibilidades de 

"colaboração", em detrimento das verdadeiras necessidades que o MEC e as 

múltiplas realidades que o ensino de espanhol enfrenta em sua implantação no 

contexto escolar brasileiro.
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O tom paternalista do documento contribui para a construção de um 

cenário de menosprezo pela capacidade do próprio MEC de reger seus 

interesses, pelas instituições brasileiras responsáveis pela formação de 

professores e pela confecção de materiais didáticos (virtuais ou não) 

produzidos no Brasil, o que nos faz depreender, a partir da leitura do 

documento, que a redação de seus artigos está fortemente marcada por 

interesses unilaterais e que o Brasil (e, portanto, o MEC) se constitui num mero 

coadjuvante na articulação do acordo. 

Ademais, o documento atribui ao IC a capacidade e a função de 

aproximar o Brasil "da cultura que é comum a todos os países hispano-

falantes", o que é questionável, pois essa instituição é subordinada ao governo 

da Espanha e, certamente, não foi autorizada pelos demais países hispânicos 

a representá-los internacionalmente ou a difundir suas culturas no Brasil ou em 

quaisquer outros países do mundo. Há uma grande e rica diversidade cultural 

que não pode ser reduzida a uma perspectiva eurocêntrica. 

Note-se, nesse sentido, que essa Carta não faz nenhuma referência 

a ações concretas que possam promover a integração regional ou ao Mercosul, 

questões que motivaram, pelo menos na justificativa, a aprovação da Lei 

11.161. É no mínimo curioso que o MEC assine um documento que permita a 

uma instituição estrangeira, alheia à realidade da escola brasileira, dar "apoio 

técnico para a "formação em espanhol" de nossos professores e alunos. Aliás, 

o que significa dar "apoio técnico" para a "formação em espanhol de 

professores e alunos"? O que significa "formação em espanhol de professores 

e alunos"? Formar professores de espanhol? Atuar diretamente nas escolas 

para ensinar espanhol aos estudantes de Ensino Fundamental e Médio? São 

perguntas para as quais não temos respostas. 

Devemos lembrar que a LDB, em seu artigo 62, afirma: “A formação 

de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação”. Se o IC não é uma instituição de ensino superior 

(IES), não tem, portanto, competência legal para formar professores no Brasil. 

Se as universidades são autônomas, como o IC poderia dar "apoio técnico" 

para a "formação" de professores por intermédio de um acordo com o MEC, 
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assinado à revelia das instituições que efetiva e legalmente formam 

professores no Brasil?

A própria LDB atribui apenas um significado à palavra "formação" de 

professores que, como visto no parágrafo anterior, é a habilitação em cursos 

universitários de Licenciatura para atuação na Educação Básica. O vocábulo,

no entanto, costuma aparecer com outro significado apenas se acompanhado 

do qualificador "contínua" ou "continuada". Será que o MEC não percebeu que 

"formación" não é "formação"? Embora se equivalham em alguns contextos, 

isso nem sempre ocorre: um curso de atualização ou de capacitação, um 

treinamento, uma especialização, oficinas, minicursos são "formación" quando 

se utiliza esta palavra em seus sentidos possíveis em espanhol, mas não são 

atividades de "formação" no sentido que tem no português brasileiro e, em 

especial, na LDB. Tais modalidades de "formación" poderiam representar o que 

chamamos no Brasil de "formação continuada", mas não apenas e unicamente 

"formação de professores".  

Outro ponto relacionado à tradução da carta é a menção à 

possibilidade de “facilitar el desarrollo de materiales didácticos", cujo

equivalente em português, na versão que recebemos, seria “cooperar na 

elaboração de materiais didáticos”. Enquanto a primeira expressão (facilitar) 

parece se vincular muito mais a "proporcionar ajuda técnica" para que os 

materiais sejam desenvolvidos no Brasil, a segunda (cooperar), em português, 

dá uma idéia de participação mais direta ou, em outras palavras, de uma maior 

ingerência, não apenas técnica, mas também conceitual. Sendo assim, cada

umas das versões desse fragmento remetem a sentidos diferentes.

Essas imprecisões terminológicas que aparecem tanto no original 

em espanhol quanto na tradução ao português, poderiam supor a existência de 

pequenos lapsos da tradução de uma língua para a outra. No entanto, esses 

"deslizes" acabam se constituindo não apenas num problema de 

desconhecimento de certos falsos cognatos existentes entre ambas as línguas, 

mas também numa evidência de que "falsos amigos" pode ser um termo que 

não se limita apenas ao âmbito lexical, operando como uma brecha para 

cristalizar e oficializar articulações de natureza contrária à dos interesses da 

educação pública brasileira.
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Outro item problemático da Carta de Intenções é o que se refere ao 

"reconhecimento por parte das autoridades educacionais brasileiras dos 

diplomas de espanhol como língua estrangeira (DELE)". O DELE, um exame 

de proficiência de língua espanhola, que é equivalente ao Proficiency de 

Cambridge para a língua inglesa ou ao DALF, para a francesa, já é 

reconhecido no Brasil em inúmeras instâncias, de acordo, evidentemente, com 

sua finalidade, que é o de comprovar o nível de conhecimento da língua 

espanhola daquele que o possui. Em várias universidades, o candidato ao 

ingresso em cursos de pós-graduação pode conseguir a dispensa da prova de 

línguas estrangeiras, desde que possua o DELE; o pós-graduando que vai 

realizar algum curso em países hispânicos também pode comprovar seu 

conhecimento da língua ao apresentar o DELE. 

No entanto, vale mencionar que o DELE não é o único diploma 

internacional de proficiência de espanhol língua estrangeira. É importante 

ressaltar que, desde 2004, a Argentina também possui um diploma de 

proficiência de espanhol que é aceito em várias das mesmas instâncias: o 

CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso). Sendo assim, intriga-nos 

sobremaneira essa solicitação de "reconhecimento" do DELE. Que 

reconhecimento se está sugerindo? O de equivalência a um Bacharelado ou 

uma Licenciatura em Letras-Espanhol, curso que tem de 3 a 5 anos de 

duração, com disciplinas que vão da Língua Espanhola - conhecida a fundo em 

seus aspectos comunicativos, gramaticais, discursivos e culturais -, às 

Literaturas Hispânicas, passando, no mínimo, pelas diversas teorias 

lingüísticas e literárias, pela Lingüística Aplicada e pelas metodologias de 

ensino? Não é preciso argumentar muito acerca do despropósito desse intento. 

Essa equivalência no passado já foi permitida pelo MEC e continua sendo 

desejada por alguns, apesar de fortemente rechaçada pelos formadores de 

professores de espanhol das universidades do Brasil. Reatualizá-la seria hoje 

um retrocesso.
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3. O PROGRAMA EXECUTIVO DE TRABALHO ENTRE O INSTITUTO 

CERVANTES E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SEED) 

Para concretizar a primeira das intenções manifestadas na Carta a 

que nos referimos anteriormente, foi assinado o Programa ejecutivo de trabajo 

entre el Instituto Cervantes y la Secretaría de Educación a Distancia del 

Ministerio de Educación brasileño, que tem o objetivo de estabelecer as bases 

de uma experiência piloto com 30 professores e 600 estudantes brasileiros 

para a utilização dos cursos virtuais do IC.

Em sua primeira fase, já ocorrida no último mês de agosto, 30 

professores de cinco unidades da federação (Amazonas, Distrito Federal, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina), receberam um curso, no IC 

do Rio de Janeiro, que os capacitaria a utilizar os cursos virtuais oferecidos 

pelo IC, intitulados Aula Virtual de Español (AVE) e Hola, amigos.

Na segunda fase, em implementação neste momento, os docentes 

envolvidos devem utilizar esses materiais de forma semi-presencial com grupos 

de 20/25 alunos pelo período de 3 meses.

Na terceira e última fase do projeto-piloto, o IC concederá, antes de 

outubro de 2009, informação e materiais relacionados com o ensino de 

espanhol. Menciona-se nesse Programa também a possibilidade de que o 

Curso de Español a Distancia (CED), que o IC está preparando em 

colaboração com a RTVE, a Fundación SM e a SERVITECSA (Grupo BBVA), 

seja cedido à SEED para utilização ainda nesta experiência piloto. O CED inclui 

programas de TV, material de áudio, livros de ensino de E/LE e guias didáticos.

Dessa forma, parece claro que, uma vez aprovada a experiência 

piloto, os métodos virtuais do IC passariam a ser oferecidos em todas as 

escolas públicas brasileiras. Cabe lembrar que são métodos preparados por 

uma instituição estrangeira que formula seus materiais de acordo com os 

parâmetros do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, e não 

com os nossos Parâmetros e Orientações Curriculares brasileiros. Os 

documentos que regem a educação em nosso país indicam que a disciplina 

língua estrangeira não é só matéria escolar, mas tem a função educacional de 
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formar cidadãos críticos e atuantes numa sociedade reconhecidamente 

desigual. Dessa maneira, deve promover a construção coletiva do 

conhecimento, interagindo com outras disciplinas através do conceito de 

transdisciplinaridade.  Partindo dessa breve consideração, fazemos uma 

pergunta: será que um curso que segue as determinações do Quadro Europeu

conseguirá abarcar os parâmetros curriculares previstos para a língua 

espanhola no Brasil? Antecipando-nos à resposta, podemos dizer que a 

nomenclatura utilizada opera com uma visão de língua de caráter instrumental 

que habilita os europeus a mover-se pelo continente deles, mas que, ao 

deslocar-se daquele contexto, termina por impor-nos essa mesma visão de 

língua, de cultura, de ensino, de sujeito aprendiz que não é adequada ao 

contexto do ensino regular brasileiro, no qual todas as disciplinas, inclusive as 

línguas estrangeiras, devem trabalhar juntas no processo de formação do 

cidadão. Por exemplo: O que significa nível A1 no Brasil? Esse é um conceito 

estranho a todos os documentos que o MEC já produziu, pois não tem 

equivalentes nos documentos oficiais brasileiros que normalizam a Educação 

Básica.

Também é importante ressaltar que essa experiência piloto já está 

sendo executada e que 600 alunos de escolas públicas das 5 regiões do país 

estão tendo aulas nas quais se utilizam conteúdos de um material de ensino 

virtual estrangeiro que ainda não passou pela análise de especialistas em 

ensino da língua espanhola no Brasil, que deveriam ser convocados pelo MEC 

para avaliá-lo antes que tivesse “entrada franca” em salas de aula do nosso 

país. É urgente a avaliação dos conteúdos da plataforma por especialistas em 

ensino de língua espanhola a brasileiros e que conheçam as especificidades do 

trabalho nas escolas de ensino fundamental e médio.

Ademais, questionamos a factibilidade da aplicação em larga escala 

desse projeto piloto, já que as condições de ensino nas quais ele está sendo 

executado não condizem com as que efetivamente o professor se depara nas 

diferentes realidades das escolas do país. Cabe ressaltar, por exemplo, o 

número de alunos atendidos por cada professor/tutor desse projeto, 20 a 25 

alunos por grupo, o que, em geral, não corresponde ao número médio de 

alunos por turma na Educação Básica. Será muito difícil obter resultados que 

não sejam favoráveis ao piloto, pois a situação em que foi implantado é uma 
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ficção produzida para seu sucesso nesse primeiro momento de sua 

utilização, não na realidade da sala de aula do Brasil. 

Essa afirmação provém de vários fatores como os que elencamos a 

seguir: 1) os professores foram escolhidos pelas Secretarias de Educação 

(possivelmente, os mais envolvidos ou interessados da rede); 2) os professores 

estão recebendo a mais para participar do programa (bolsa de R$ 600,00 por 3 

ou 4 meses, enquanto durar a experiência piloto); 3) os alunos do curso piloto 

foram selecionados por esses professores (e desconhecemos os critérios 

utilizados); 4) o curso ocorre em horário extracurricular. Essas não são, em 

absoluto, as condições reais (nem mesmo próximas às reais) nas quais essas 

ferramentas do IC seriam utilizadas na rede pública brasileira, caso o piloto do 

Programa Executivo venha a ser aprovado e disseminado pelas escolas do 

país.

Será importante também esclarecer a questão da escolha dos 

professores que participam do piloto e de quem está pagando a bolsa de 

R$600,00 que cada um recebe: o MEC ou o IC? Ou seriam os governos 

estaduais? É um direito da sociedade saber a procedência dos recursos 

financeiros investidos nessa área, já que diz respeito a toda população 

brasileira.

Queremos deixar claro que não somos, em absoluto, contrários à 

incorporação das novas tecnologias de ensino nas escolas brasileiras, 

entretanto essas ferramentas e os novos materiais devem ser condizentes com 

os documentos que regem a educação brasileira e não estar alheios às 

realidades de nosso país e de nossos educandos. Lembramos também que é 

necessário levar em consideração a dimensão geográfica e a diversidade 

sócio-econômica e cultural de cada região, e não somente disponibilizar um 

material único que não está atento a essa diversidade.
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4. ALGUMAS CONCLUSÕES

Diante da proposta de utilização, nas escolas públicas da rede oficial 

de ensino do Brasil, do material virtual produzido pelo Instituto Cervantes e 

diante também de todas as possibilidades de “cooperação e colaboração” que 

a Carta de Intenções assinada pelo MEC e o IC nos colocam, cabe-nos afirmar 

que:

a) a responsabilidade de formar professores de língua espanhola no 

Brasil pertence às instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC, 

seguindo as orientações da LDB, e não a quaisquer outras instituições não 

regulares de ensino, sejam nacionais ou estrangeiras;

b) o papel que se vislumbra para os professores das escolas 

públicas não deve ser o de meros aplicadores de um método pré-estabelecido 

e alheio a sua realidade escolar, pois assim perderiam sua função de agentes 

educativos envolvidos no planejamento das atividades docentes;

c) se existe a pretensão de se criar um currículo mínimo com os 

conteúdos que devem ser ensinados em Língua Espanhola em cada etapa da 

formação básica, é fundamental que essa discussão seja originada a partir das 

instituições legitimamente formadoras de professores, ou seja, as 

universidades brasileiras, em articulação com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação;

d) o modelo de cidadão que se pretende promover em um curso 

"genérico" como o AVE (criado para falantes de quaisquer línguas maternas e 

usado indistintamente tanto para falantes de línguas próximas ao espanhol 

quanto para outras tipologicamente distantes), não contempla as diferentes 

realidades sócio-históricas, econômicas, culturais e mesmo linguísticas dos 

alunos brasileiros;

e) a parceria entre o Instituto Cervantes e a Secretaria de Ensino a 

Distância parece indicar a necessidade de otimização do uso das novas 

tecnologias nas escolas, porém suas estratégias parecem vislumbrar uma 

política por meio da qual o ensino de espanhol se daria na modalidade semi-

presencial, o que nos parece questionável; 
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f) certamente, os investimentos nas modalidades de ensino à 

distância atendem a muitos interesses políticos e econômicos. Entretanto, é 

importante não nos esquecermos de que a formação de cidadãos perpassa 

dispositivos formativos bem mais amplos do que aqueles que se apresentam 

nos documentos assinados entre o MEC e o IC ou nos materiais que esse

último pretende disponibilizar para uso de professores das escolas públicas 

brasileiras. 

5. SOLICITAÇÕES

Diante de tudo o que expusemos, a COPESBRA solicita que:

a) sejam refeitas as traduções para o português dos 

documentos assinados pelo MEC e o IC em 04 de agosto de 2009, a saber, 

a Carta de Intenções e o Programa Executivo de Trabalho entre o IC e a 

SEED, levando em conta as imprecisões e incorreções que apontamos neste 

documento; 

b) nessa nova tradução, bem como em outros futuros possíveis 

documentos a serem assinados entre o MEC e instituições estrangeiras, em 

particular o IC, o termo "formação de professores" não seja utilizado para 

designar o que, em português brasileiro, se chama "formação continuada" ou 

"capacitação"; 

c) seja retirado, da Carta da Intenções, o item a respeito do 

“reconhecimento do DELE” ou que seja modificada a redação para: “- Apoiar 

a aceitação por parte das autoridades educacionais brasileiras dos diplomas de 

espanhol como língua estrangeira promovidos pela Espanha (DELE) ou por 

outro país, apenas na qualidade de certificados de proficiência em língua 

espanhola”; 

d) o Piloto do Programa Executivo seja avaliado por esta 

Comissão e pela equipe que também atua na análise de materiais que se 

submetem aos editais do PNLD, e que os pareceres formulados sejam 

determinantes para a continuidade ou não do Programa; 
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e) o MEC divulgue para esta Comissão todos os detalhes do 

Piloto do Programa Executivo, incluídos os relatórios de avaliação feitos 

pelos professores; 

f) o MEC esclareça os pontos conflitantes entre o que foi exposto 

na reunião do dia 28 de agosto com a COPESBRA e os documentos 

assinados, especialmente no que diz respeito à disponibilização dos materiais 

do IC no Portal do Professor com acesso livre e gratuito a todos, o que choca 

com a cláusula 8 do Programa Executivo; 

g) haja diálogo entre o MEC e a Comissão sobre acordos, projetos, 

programas ou cartas de intenções e documentos assemelhados relativos 

ao ensino de espanhol, antes de serem assinados.

Brasília, 18 de novembro de 2009.

Comissão Permanente de Acompanhamento da Implantação do Espanhol 

no Sistema Educativo Brasileiro


