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Mais uma vez, o Escritório de Educação da Espanha no Brasil (Consejería de Educación) coloca 
à disposição do público interessado a tradução para o português dos capítulos da publicação 
El mundo estudia español com as informações mais relevantes para os cidadãos brasileiros. 
Desde a sua criação, a nossa atividade tem focado na promoção do ensino do espanhol no Brasil, 
proporcionando formação, assessorando na implementação de programas e valorizando as boas 
práticas. Além disso, nos últimos anos intensificaram-se as iniciativas de apoio à comunidade 
acadêmica brasileira e a incorporação do Brasil aos programas da Ação Educativa Espanhola no 
Exterior (Acción Educativa Exterior), destacando-se a incorporação à convocatória de Assistentes 
de Conversação. As atividades do Colégio Miguel de Cervantes de São Paulo, centro hispano-
brasileiro que tem desempenhado papel fundamental no incentivo da educação bilíngue no Brasil, 
e do Colégio Espanhol Santa Maria Minas de Belo Horizonte, pertencente ao programa Centros de 
Convênio, também têm aqui merecido lugar de destaque. Por último, cabe assinalar a adaptação às 
novas modalidades de formação a distância e a importante presença nas redes sociais. 

O ensino do espanhol no Brasil
No que se refere à percepção da língua e da cultura espanholas, podemos indicar que, em termos gerais, 
é considerada uma língua próxima e acessível, o que por vezes dá uma sensação de falsa segurança, ao 
mesmo tempo que é vista como um instrumento importante de integração regional, principalmente na 
área do Mercosul, já que em quase todos os países vizinhos a língua oficial é hispânica. 

O ensino do espanhol foi regulamentado no período de 2005 a 2016 pela Lei do Espanhol, 
que estabeleceu a obrigatoriedade da sua oferta nas escolas do Ensino Fundamental II e Médio. 

Introdução 
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Com uma perspectiva de quatro anos da sua revogação, podemos afirmar que, embora não 
houvesse uma implantação total nas escolas brasileiras na prática e esta fosse muito desigual 
em cada estado, o espanhol ganhou uma grande presença nos centros educacionais dos níveis 
citados, que foi diminuindo desde então. 

Essa modificação regulatória sobre a oferta da língua espanhola na esfera federal tem 
sido compensada pelas iniciativas legislativas lançadas em diferentes estados brasileiros, visando 
manter a obrigatoriedade do ensino do espanhol em seus territórios, algumas já aprovadas 
(Paraíba, Rio Grande do Sul e Rondônia) e outras em andamento (Alagoas, Ceará, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo). Também existem projetos legislativos semelhantes a 
nível local, sendo notável o número de municípios que aprovaram leis para incorporar o espanhol 
em seus centros de ensino, principalmente no Nordeste do país. 

Paralelamente, diversos estados e municípios também contam com programas de 
implantação de projetos e centros bilíngues em espanhol. Entre eles, cabe destacar o estado e 
município do Rio de Janeiro e o Distrito Federal (Brasília), com os quais o Escritório de Educação 
vem colaborando e já assinou termos de cooperação.

Em relação às estatísticas, o Instituto Cervantes, na sua publicação de 2019, El español: 
una lengua viva, estima que no Brasil existam aproximadamente 6.120.000 alunos de espanhol. 
Assim sendo, o Brasil teria 28% do número total de alunos de espanhol como idioma estrangeiro 
do mundo, alcançando o segundo lugar depois dos Estados Unidos. Dos 5.184.917 alunos 
matriculados na disciplina de espanhol no Ensino Obrigatório (94% nas escolas públicas e 6% nas 
escolas particulares), existem 191.546 turmas atendidas por 28.529 professores (63% em escolas 
públicas e 37 % de centros privados). A proporção é de 27,07 alunos por grupo e 181,75 alunos 
por professor. O gráfico a seguir mostra a porcentagem de alunos de espanhol em cada estado 
brasileiro do total de alunos de língua estrangeira.

Porcentagem de alunos de espanhol no ensino básico em relação ao total de 
alunos de língua estrangeira em cada estado
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No Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), segundo maior exame do mundo para 
ingresso no sistema de ensino superior, que teve 5.095.308 participantes em sua edição de 
2019, paradoxalmente 52,5% dos candidatos escolheram o espanhol para realizar o conteúdo 
correspondente à língua estrangeira. O gráfico a seguir mostra a evolução do número de alunos 
que optam pelo espanhol no ENEM:

Certificação de Espanhol como Língua Estrangeira no Brasil 

Em 2019, o total de candidatos ao diploma de espanhol DELE foi de 9.647. Por sua vez, o número 
de candidatos à certificação SIELE (Serviço Internacional de Avaliação da Língua Espanhola) 
atingiu 4.936, distribuídos em 685 centros de aplicação, espalhados por todo o país.

A ação educativa espanhola no Brasil
A participação do Ministério da Educação da Espanha no Brasil começou no início dos anos 1980, 
quando passou a fazer parte da gestão da Escola Miguel de Cervantes, em São Paulo. A partir 
desse momento, a atuação do Conselho de Educação aumentou significativamente, incorporando 
orientadores pedagógicos em diferentes partes da geografia brasileira. Nos últimos anos, em 
virtude da disponibilidade de recursos e das importantes mudanças produzidas pelas novas 
tecnologias no ensino de línguas, sua presença tem se concentrado nos escritórios de Brasília, 
São Paulo e Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que a sua atividade tem sido reorientada para 
atividades de âmbito mais amplo.

Centros Educacionais 

São dois núcleos vinculados ao Ministério: o Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo, de 
propriedade mista, e o Colégio Espanhol Santa Maria Minas - Unidade Cidade Nova, em Belo 
Horizonte (Minas Gerais), pertencente ao programa Centros de Convênio.
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Colégio Miguel de Cervantes

Definido em seus estatutos como uma “entidade educacional e cultural sem fins lucrativos, 
hispano-brasileira e multicultural”, o Colégio Miguel de Cervantes é um centro de ensino 
privado sujeito à regulamentação brasileira. Complementando o currículo oficial brasileiro com 
conteúdo adequado da língua e da cultura espanhola, de acordo com as disposições da legislação 
educacional vigente no Brasil e na Espanha, permite que seus alunos obtenham diplomas nos 
dois países. Desde o ano letivo de 2016 é ministrado o International Baccalaureate Program (IB, 
na sigla em inglês), tornando-se a única escola do Brasil a oferecer o IB trilingue, com conteúdos 
em espanhol, inglês e português. As duas primeiras promoções de alunos do IB no Colégio 
Miguel de Cervantes atingiram 100% de aproveitamento e alcançaram uma média acima dos 
resultados mundiais em todas as disciplinas.

A história da escola começou em 1963, com a iniciativa da colônia espanhola de São Paulo 
de criar este centro, que contou com o apoio dos diversos órgãos responsáveis pela administração 
espanhola desde o princípio, iniciando suas atividades docentes em 1978. Em 1981 o Ministério 
da Educação incorpora o primeiro codiretor espanhol e, no ano seguinte, chegam os primeiros 
professores espanhóis. A formalização plena da participação do Ministério da Educação na 
estrutura e governança do centro ocorreu em 2000, com a assinatura de um termo de colaboração 
entre o Ministério da Educação e a Associação Colégio Espanhol de São Paulo (ACESP), entidade 
responsável pela gestão do centro e presidida pelo Embaixador da Espanha no Brasil.

Atualmente, a contribuição do Ministério consiste na figura do seu diretor geral e de 
outros treze docentes para o ensino dos conteúdos adequados da língua e cultura espanholas. 
O espanhol está presente como língua instrumental nas disciplinas da área de Ciências, para 
além da sua utilização como língua veicular em pé de igualdade com o português em todas as 
atividades do centro.

Vale destacar a reforma e ampliação do centro, iniciada em meados de 2019, com conclusão 
prevista para o início do ano letivo de 2021. Esta obra contempla a construção de um novo prédio 
para o Ensino Médio, com área de 5.178 m2, um novo estacionamento de 9.671 m2, e uma área 
esportiva de 8.848 m2. A expansão aumentará a oferta de vagas escolares e ajudará a consolidar 
a escola como um centro de referência na cidade de São Paulo.

Projeto do novo prédio de Ensino Médio
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Abaixo está descrita a divisão estatística dos alunos para o ano letivo de 2020, com 
referência às suas nacionalidades:

Alunos

TOTAL
Infantil e Fundamental I e II Ensino Médio

Total Esp./Bras1. Não espanhola Total Esp./Bras. Não espanhola

1.585 897 75 822 688 58 630

1

A escola faz parte da Rede de Escolas Associadas da UNESCO (ASPnet), que tem mais de 
11.500 escolas parceiras em 182 países. Além disso, desenvolve diversas atividades extracurriculares 
de grande visibilidade e impacto: Feira do Livro, Cervantiada, Festa da Hispanidade, festivais de 
música e arte, Olimpíadas de matemática e física, exposições, Projeto Cervantes Solidário, Curso de 
Cultura Espanhola oferecido gratuitamente a ex-alunos, famílias e colaboradores, etc. Da mesma 
forma, na escola está localizada desde 1988 a sede do Centro Associado da UNED no Brasil, 
administrando os exames desta instituição. Alguns professores ministram aulas preparatórias 
gratuitas para o vestibular espanhol para alunos do centro e externos. Por último, a escola é um 
centro de exames para o DELE e a Universidade de Cambridge.

Colégio Espanhol Santa Maria Minas – Unidade Cidade Nova

Este colégio, localizado na capital mineira e pertencente à instituição Colégio Santa Maria, é um 
centro de ensino privado que organiza seu currículo integrado complementando o oficial brasileiro 
com um conteúdo adequado de língua e cultura espanhola, seguindo a legislação educacional 
vigente em ambos os países, para oferecer aos seus alunos a possibilidade de educação bilingue, 
e obter as habilitações brasileiras e espanholas.

O convênio entre o Ministério da Educação e a Sociedade Mineira de Cultura foi firmado 
em 6 de dezembro de 1999. A partir dessa data, as disciplinas de Língua e Literatura Espanhola e 
de Geografia e História da Espanha foram gradativamente introduzidas.

O Ministério da Educação colabora na elaboração dos currículos, na escolha do 
material didático, na elaboração das provas de avaliação, etc. Os alunos, além das disciplinas 
de complementação curricular de espanhol, utilizam o espanhol como língua instrumental na 
disciplina de Religião e parcialmente como língua veicular na disciplina de Novas Tecnologias.

A tabela a seguir indica o número de alunos para o ano letivo de 2020: 

Alunos

TOTAL Infantil e Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio

1.535 225+828 370+112

1  Nacionalidade espanhola ou dupla nacionalidade hispano-brasileira.
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Auxiliares de conversação

Pela primeira vez, na convocatória do ano letivo 2020-21, o Brasil participará do programa de 
Assistentes de Conversação MPEF, para o qual inicialmente 5 assistentes brasileiros realizarão 
seus trabalhos em escolas de ensino médio e escolas oficiais de espanhol como assistentes de 
língua portuguesa, após ter assinado um acordo para este fim com a ANDIFES.

Em abril deste ano foi lançada a mencionada convocatória, que poderá contar com a 
participação de alunos dos dois últimos períodos ou licenciados em Letras em espanhol de 
universidades federais brasileiras integrantes da rede Idiomas sem Fronteiras (IsF) pela ANDIFES. 
Para a avaliação das candidaturas, foi constituída uma comissão composta por representantes da 
ANDIFES e do Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil.

167 pessoas se inscreveram neste programa, entre as quais foram atribuídas 5 vagas e 
outras 10 ficaram na reserva. Tanto os selecionados quanto os candidatos na reserva possuem 
experiência nos Núcleos de Idiomas (NucLi) das universidades da rede, bem como na oferta 
de cursos de idiomas online, presenciais e aplicação de exames de certificação. Foi ministrado 
um curso de formação específico de 60 horas para os assistentes selecionados, com conteúdos 
como o sistema educativo espanhol, o choque cultural e adaptação ao novo contexto, o papel 
do assistente de conversação e aspectos metodológicos, linguísticos e culturais sobre Ensino de 
Português como Língua Estrangeira (PLE).

Centros de recursos

A presença de centros de recursos no Brasil tem diminuído nos últimos anos devido à necessidade 
de adaptação à crescente demanda por atividades online e materiais de professores e alunos 
de espanhol. Atualmente, o único administrado diretamente pelo Ministério é o localizado na 
Universidade Nacional de Brasília (UnB), sendo os demais centros administrados em colaboração 
com as entidades que os hospedam.

Publicações

A participação do Escritório no plano de publicações do Ministério segue as diretrizes para a 
elaboração de conteúdos de pesquisa hispânica e de material didático especializado em espanhol 
para falantes de português como língua materna. Entre os volumes de maior destaque, podemos 
citar um guia sobre a nova BNCC e o ensino do espanhol, elaborado para sua aplicação no 
Ensino Fundamental. Esta publicação terá continuação em edição posterior destinada ao Ensino 
Médio, atualmente em preparação. Outra novidade digna de nota é um aplicativo para celulares 
desenvolvido para auxiliar os estudantes de espanhol na realização do ENEM, que permitirá a 
simulação da prova de língua espanhola deste exame e que será de grande ajuda didática.

Formação continuada de professores de espanhol

Uma das ações com maior abrangência e visibilidade no apoio ao trabalho dos professores 
de espanhol na rede pública não universitária consiste na realização de cursos de atualização 
didática, tanto presenciais como online. 

Os cursos presenciais são realizados desde 2003, principalmente em colaboração com 
as Secretarias de Estado da Educação, embora às vezes também existam outros parceiros. Eles 
geralmente possuem uma carga horária de 30 a 40 horas cada, e às vezes têm um módulo 
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remoto. Para ministrar esses cursos, gratuitos e com reconhecimento oficial brasileiro, além dos 
assessores técnicos, há professores colaboradores de instituições como os Institutos Cervantes do 
Brasil, Universidades e Institutos Federais, etc. 

Em 2019 foram realizados um total de 17 cursos presenciais e semipresenciais (dois deles 
em colaboração com a UIMP), aos quais se somam as conferências pedagógicas realizadas em 
colaboração com os diversos Institutos Cervantes sediados no Brasil, com a participação total de 
quase 1.000 professores de todas as regiões do território brasileiro. 

É importante destacar o esforço da Consejería em adaptar parte da sua oferta formativa ao 
formato online, com o objetivo de aumentar a sua oferta e atingir um maior número de professores 
e alunos de espanhol. Neste momento, estão disponíveis vários cursos a distância, com temas 
relacionados com o ensino da gramática, cultura espanhola, novas tecnologias integradas na 
ELE e cinema. Neste ano, fundamentalmente a partir da expansão da pandemia provocada pelo 
coronavírus, a oferta de cursos online ministrados tem aumentado significativamente, assim como 
oficinas também em formato virtual em nosso canal no YouTube, no qual se espera, ao longo de 
2020, a participação de mais de 3.000 professores de espanhol.

Jornadas pedagógicas realizadas em Brasília

Outras ações e iniciativas

Outras ações e programas realizados nos últimos dois anos estão relacionados a seguir:

1. Organização anual, em colaboração com o Colégio Miguel de Cervantes, do Seminário 
Espanhol no Brasil, que se realiza em São Paulo. Este evento, que atingiu a sua XXVII edição no 
ano passado, foi criado pelo Ministério em 1993, a partir da necessidade de criar um espaço de 
encontro e discussão sobre o ensino do espanhol como língua estrangeira. Atualmente, continua 
sendo uma referência incontornável neste tipo de eventos no Brasil, pelo seu pioneirismo e 
relevância. A partir de sua 25ª edição, deixou de ter temas anuais e passou a adotar uma abordagem 
mais inclusiva, passando a contar com mais um tema na agenda: as políticas linguísticas. Esta 
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referência para quem se dedica à divulgação e ensino do espanhol como língua estrangeira no 
Brasil mantém a sua força, pois na última edição teve o maior número de participantes da última 
década.

Palestra de Daniel Cassany no 27º Seminário Español en Brasil

2. Organização e coordenação da Feira Estudar na Espanha. Nos últimos anos, o Escritório 
organizou, em conjunto com o Serviço Espanhol de Internacionalização da Educação (SEPIE), 
várias edições da Feira Estude na Espanha, com a participação de numerosas universidades 
espanholas. Especificamente, a III Feira Estudar na Espanha do Brasil foi realizada em 17 
de setembro de 2019 no Instituto Cervantes em São Paulo e em 19 de setembro de 2019 na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a participação de 6.000 alunos inscritos no site 
da Feira e 1.350 participantes presenciais. A Feira contou com a presença de nove instituições 
espanholas de ensino superior, o Instituto Cervantes, o Serviço Internacional de Avaliação da 
Língua Espanhola (SIELE), o Departamento de Turismo da Embaixada da Espanha no Brasil e a 
Fundação Carolina.

Da mesma forma, foram realizadas 68 palestras informativas intituladas Estude na 
Espanha em universidades e centros educacionais de 20 estados brasileiros, destinadas a públicos 
potencialmente interessados em intercâmbios acadêmicos, divulgando os principais atrativos do 
sistema universitário espanhol. Para se ter uma ideia do volume dessa ação e seu impacto em 
um país com 2.448 centros de ensino superior, nas apresentações realizadas de março de 2018 
a junho de 2020, o atendimento total foi de cerca de 5.000 pessoas, com alcance nas redes de 
aproximadamente 1.000.000 de usuários. 

3. Concurso Colégio do Ano em Espanhol, destinado a escolas públicas e privadas do 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio do Brasil que ensinam espanhol dentro de seu currículo, 
organizado pelo Ministério da Educação em colaboração com o Colégio Miguel de Cervantes. O 
principal objetivo com a organização deste concurso é reconhecer e premiar o trabalho educacional 
das escolas e professores brasileiros que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino do 
espanhol. A primeira edição deste concurso, realizada em 2019, contou com a participação de 
quase 100 centros educativos e teve o apoio e patrocínio de importantes entidades e empresas 
espanholas e brasileiras.
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III Féria Estudar na Espanha

4. Colaboração e apoio a congressos e seminários sobre o ensino do espanhol. Como 
exemplo, podemos destacar a presença no VII Congresso Nordestino de Espanhol - Políticas 
Linguísticas para os Estudos Hispânicos no Brasil, realizado de 22 a 25 de maio de 2018 em Natal 
e no XVIII Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol (CBPE), que ocorreu no estado do 
Amazonas entre 4 e 10 de novembro de 2019, com sede na cidade de Manaus e no município de 
Benjamin Constant, na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru.

5. Organização de conferências coletivas para o desenvolvimento de conteúdos na 
Wikipedia, conhecidas como “editatones”. Esses eventos, realizados por iniciativa do Ministério da 
Educação em associação com instituições e centros educacionais locais, além da colaboração da 
Wikipedia Espanha, consistem na redação e publicação colaborativa de artigos para a edição em 
espanhol da Wikipedia, geralmente de temas relacionados ao Brasil, com o objetivo de promover 
o uso do espanhol entre os alunos, ao mesmo tempo em que trabalham outras habilidades 
educacionais (cultura livre, trabalho em equipe ...). 

Participantes do Editaton realizado em Brasília



103

O MUNDO ESTUDA ESPANHOL 
BRASIL

2020

6. Destaca-se também a colaboração iniciada com algumas das mais importantes entidades 
brasileiras no campo da educação técnica, com a assinatura de convênios de colaboração com 
o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (Conif) e com o Centro Paula Souza. A primeira dessas entidades reúne 41 Institutos 
Federais, que somam mais de 600 campi espalhados pelo Brasil e mais de um milhão de alunos. 
O Centro Paula Souza é a instituição responsável pela formação profissional no Estado de São 
Paulo e possui quase 300 mil alunos. Ambas as instituições apresentam excelentes índices de 
qualidade educacional, conforme demonstram seus resultados no teste PISA.

7. Em relação à presença nas redes sociais, o Escritório de Educação da Embaixada da 
Espanha tem uma conta no Facebook desde 2013, atualmente com mais de 25.000 seguidores, e 
tem um perfil no Twitter também criado neste mesmo ano, que na atualidade é seguido por quase 
1.500 pessoas. Mais recentemente, desde 2019 também está presente no Instagram, e como última 
novidade, no ano atual foi lançado um canal de vídeos no portal YouTube, em que se realizam 
atividades de formações online e se publicam vídeos para a difusão e aprendizagem da língua 
espanhola no Brasil. Ambos acabam de ultrapassar 7.000 seguidores. Da mesma forma, para 
divulgar a oferta de estudos universitários na Espanha, a Consejería mantém contas no Facebook, 
com mais de 17.000 seguidores, e no Instagram, com mais de 3.000 seguidores.

Difusão do espanhol: organizações espanholas

Na área de Espanhol como Língua Estrangeira, duas outras instituições espanholas estão presentes 
no Brasil: o Instituto Cervantes e a Agência Espanhola de Cooperação e Desenvolvimento 
Internacional (AECID).

O Instituto Cervantes, cujo primeiro centro no país foi inaugurado em 1998, possui 8 
centros espalhados pelo país: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, 
Belo Horizonte e Recife. Isso faz com que seja o país com maior número de centros do mundo, 
e os principais resultados de sua atividade estão listados a seguir:

Sedes
Matrículas

presenciais 2019
Matrículas 

Aula Virtual (AVE)

Belo Horizonte 586 83

Brasília 1374 256

Curitiba 926 35

Porto Alegre 560 32

Recife 715 -

Rio de Janeiro 523 206

Salvador 469 31

São Paulo 2115 763

Total 7.268 1.406

A AECID, por sua vez, mantém um programa de Docente Universitário nas seguintes 11 
universidades (dados de 2019): Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC - Campinas) e Universidade Estadual Paulista (UNESP).

https://www.facebook.com/consejeria.educacion/
https://twitter.com/consejeriabr
https://www.instagram.com/eduespanhanobrasil/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/c/escritoriodeeducacaodaespanhanobrasil
https://www.facebook.com/estudenaespanha
https://www.instagram.com/estudarnaespanha/?hl=pt-br





