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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa tem como principal objeto de estudo a opção de língua estrangeira no 
Exame Nacional do Ensino Médio em Rondônia. O ponto de partida foi a 
constatação da pesquisadora, que atua como docente de língua espanhola, de que 
a cada ano que passava, o número de candidatos que optavam pela Língua 
Espanhola no ensino médio nesse Estado aumentava consideravelmente, apesar de 
os estereótipos e preconceitos resultados pela região fronteiriça Brasil-Bolívia. 
Dessa forma, o objetivo principal desta pesquisa foi analisar os dados do INEP para 
constatar o percentual de alunos que optam pela língua espanhola no Ensino Médio, 
estabelecendo a relação entre essa escolha e as políticas linguísticas voltadas para 
o ensino de línguas adicionais. Para tanto, primeiramente apresentamos as relações 
entre língua e cultura; em seguida, traçamos um breve histórico das políticas 
linguísticas voltadas para o ensino de línguas no Brasil para, dessa forma, realizar a 
análise dos dados demonstrando os resultados através de gráficos comparativos, 
quantitativos e percentuais. Como principal referencial teórico utilizamos as reflexões 
de CALVET (1999, 2002 e 2007), CORACINI (2007) e SHOHAMY (2006). Por fim, 
esperamos que esta pesquisa seja relevante para a difusão da Língua Espanhola no 
Estado de Rondônia, demonstrando as implicações causadas pelas políticas 
públicas linguísticas voltadas para as zonas de fronteira. 
  

 

Palavras-Chaves: Ensino de língua espanhola; Exame Nacional do Ensino Médio; 
Políticas linguísticas. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This research has as main object of study the option of foreign language in the 
National High School Exam in Rondônia. The starting point was the finding of the 
researcher, who acts as a Spanish-speaking teacher, that with each passing year, 
the number of candidates who opted for the Spanish language in high school in that 
state increased considerably, despite the stereotypes and prejudice results. By the 
Brazil-Bolivia border region. Thus, the main objective of this research was to analyze 
the INEP data to verify the percentage of students who choose the Spanish language 
in high school, establishing the relationship between this choice and the language 
policies aimed at teaching additional languages. To do so, first we present the 
relations between language and culture; Then, we draw a brief history of the 
language policies focused on language teaching in Brazil, in order to perform the 
data analysis demonstrating the results through comparative, quantitative and 
percentage graphs. As main theoretical reference we use the reflections of CALVET 
(1999, 2002 and 2007), CORACINI (2007) and SHOHAMY (2006). Finally, we hope 
that this research will be relevant to the diffusion of the Spanish language in the state 
of Rondônia, demonstrating the implications caused by the linguistic public policies 
aimed at the border zones. 

 

Keywords: Spanish language teaching; National High School Examination; 
Language Policies 
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RESUMEN 
 

 
Esta investigación tiene como principal objeto de estudio la opción de idioma 
extranjero en el Examen Nacional de Preparatoria en Rondônia. El punto de partida 
fue el hallazgo del investigador, que actúa como maestro de habla hispana, que con 
cada año que pasa, el número de candidatos que optaron por el idioma español en 
la escuela secundaria en ese estado aumentó considerablemente, a pesar de los 
estereotipos y los resultados de prejuicios. Por la región fronteriza Brasil-Bolivia. Por 
lo tanto, el objetivo principal de esta investigación fue analizar los datos del INEP 
para verificar el porcentaje de estudiantes que eligen el idioma español en la escuela 
secundaria, estableciendo la relación entre esta elección y las políticas lingüísticas 
destinadas a enseñar idiomas adicionales. Para hacerlo, primero presentamos las 
relaciones entre lengua y cultura; Luego, dibujamos una breve historia de las 
políticas lingüísticas centradas en la enseñanza de idiomas en Brasil, para realizar el 
análisis de datos que demuestre los resultados a través de gráficos comparativos, 
cuantitativos y porcentuales. Como referencia teórica principal utilizamos las 
reflexiones de CALVET (1999, 2002 y 2007), CORACINI (2007) y SHOHAMY (2006). 
Finalmente, esperamos que esta investigación sea relevante para la difusión del 
idioma español en el estado de Rondônia, demostrando las implicaciones causadas 
por las políticas públicas lingüísticas dirigidas a las zonas fronterizas. 

 

Palabras Claves: Enseñanza del idioma español; Examen nacional de escuela 
secundaria; Políticas de idiomas 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O interesse pelo tema abordado nesta dissertação surgiu de minha prática 

como Professora de Espanhol em algumas instituições de ensino, privadas e 

públicas. Possuo origem humilde e uma constituição fronteiriça, já que sou filha de 

uma emigrante paraguaia dona de casa e de um pai brasileiro agricultor. Me esforcei 

para conquistar meu lugar nesse mundo, e, mesmo assim, não desisti dos meus 

sonhos e lutei muito para entrar na universidade, depois para passar em um 

concurso público, tive que trabalhar dia e noite, fui mais longe do que poderia 

imaginar, fiz curso superior (Licenciatura em Espanhol), especialização Lato Sensu 

(Metodologia do Ensino Superior) e cheguei até o Mestrado. A língua espanhola 

sempre fez parte da minha vida e da minha história, sendo de grande relevância 

para a escolha do tema desta dissertação.  

Leciono a disciplina de Língua Espanhola desde 2009 em instituições 

privadas e na rede pública desde 2011, portanto passei por vários tipos de oferta da 

disciplina. Nas escolas particulares por onde passei, como colégio Objetivo e Sesi, o 

espanhol fazia parte da grade curricular, era ofertado em horário regular e não era 

optativo 

Na rede pública funcionava de forma diferente, quando iniciei os trabalhos na 

escola Estadual Professor João Bento da Costa em 2011, aqui em Porto Velho, 

Rondônia, as aulas eram oferecidas no horário contrário para as turmas do ensino 

médio, descumprindo o Art. 2º da Lei 11.161: “A oferta da língua espanhola pelas 

redes públicas de ensino deverá ser feita no horário regular de aula dos alunos”.  

Alguns alunos começavam a fazer a disciplina, iniciávamos com número 

razoável, acredito que a presença do espanhol no ENEM (cf p. 11) contribuía muito, 

mas ao longo do tempo,  as dificuldades com o  horário contrário, faziam diminuir 

drasticamente o número de alunos, até que grande parte da turma desistia, levando 

em consideração que a disciplina não reprovava, os obstáculos alegados pelos 

alunos eram falta de dinheiro para passagens, lanche (acordando-se para o fato de 

que o lanche que é oferecido nas escolas muitas vezes não contempla a todos, 

devido ao grande número de alunos que cresce a cada ano e que não é 

contabilizado pelo senso escolar a tempo, e é por meio dele que é feito o 

planejamento da quantidade de merenda que vai ser mandada para as escolas), 

também alegavam cansaço e sobrecarga de estudos. 
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Em outros anos, a disciplina de espanhol foi oferecida em horário regular, 

mas dividindo a turma com o professor de inglês, os alunos optavam por uma das 

línguas estrangeiras e as aulas aconteciam no mesmo horário, assim, no horário de 

“língua estrangeira” o aluno optaria por inglês ou espanhol, descumprindo também a 

aplicação da grade curricular, já que o inglês é disciplina obrigatória, impossibilitando 

aos alunos cursar as duas disciplinas se assim desejassem. 

Em 2016 e 2017, tive o privilégio de dar aula para toda a turma, na terceira do 

ensino médio, no horário regular.  

A meu ver, foram os melhores anos da minha atuação como professora de 

espanhol na rede pública do Estado de Rondônia, senti como se tivéssemos dever 

cumprido finalmente, vislumbrei que o espanhol ganharia mais espaço no panorama 

escolar regional e novos adeptos, mas a falta de preparação por parte dos gestores 

que são os grandes responsáveis pela aplicação das leis derivadas das políticas 

educacionais, fez com que o espanhol mais uma vez perdesse espaço nesse 

cenário educacional.  

Quando contestadas, a direção e supervisão da escola, sobre essa 

vulnerabilidade da forma de oferta da língua, alegavam e alegam até hoje que só 

cumprem as determinações da Secretaria Estadual de Educação. Gimenez (2011, p. 

48), relacionado a essa questão, declara que conhecer a língua estrangeira não 

apenas permite que se tenha contato com outras culturas, de outros países, mas 

possibilita mais acessos no próprio país, como mecanismo de inclusão. Além disso, 

para a autora, há falta de políticas educacionais a favor do ensino e aprendizagem 

de línguas estrangeiras na escola pública. 

As experiências vivenciadas em sala de aula levaram-me à constatação de 

que, a cada ano que passava, o número de candidatos que optavam pela Língua 

Espanhola no ensino médio aumentava consideravelmente, apesar de que grande 

parte dos alunos de espanhol aqui no Estado de Rondônia, devido à proximidade 

com a Bolívia, tinham (e tem) uma visão estereotipada sobre a cultura boliviana e a 

variante linguística do espanhol usada por eles, tema abordado com mais 

profundidade no trabalho de dissertação da professora Djenane Alves dos Santos, 

neste mesmo programa de pós graduação em 2012.  

A pesquisadora abordou as imagens construídas pelos alunos de espanhol 

em relação aos bolivianos, visão estereotipada que poderia inclusive influenciar na 

escolha da língua estrangeira, fazendo com que muitos alunos do ensino médio 
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optassem pelo inglês. Seria o espanhol uma língua que devido às aproximações 

fonéticas e gramaticais com o português, não demandasse estudo formal para ser 

aprendida?  

Essas questões nortearam o estudo, uma vez que as aulas de língua 

estrangeira vão além do simples ensino de uma língua. 

Elas promovem o encontro de culturas distintas e esse encontro nem sempre 

é fácil, e no nosso caso, devido à cercania do Estado de Rondônia com o país 

vizinho, a Bolívia, a incompreensão da cultura do outro gera desprezo. Assim como 

esclarece MORILLAS :  

[...]o estudo de uma língua estrangeira é em si mesmo uma 
experiência de interculturalidade que se experimenta, muitas vezes, 
em forma de conflito de comportamento: percepção de estereótipos, 
diferenças de mentalidade, práticas culturais opostas, 
incompreensão, etc (MORILLAS, 2000, p. 1)  

 

Infere-se também que é grande o número de alunos, principalmente os da 

rede pública de ensino, que não têm conhecimento de que o castelhano, falado na 

Bolívia, é a mesma língua espanhola falada na Espanha. 

Vejamos as palavras de Manuel Seco:  

Las dos denominaciones, castellano y español son válidas. La 
preferencia de cada hablante por uno de los dos términos se funda 
en una tradición arraigada de siglos, y es ingenuo pretender 
desalojar del uso cualquiera de ellos. Cada persona puede emplear 
el que le guste; pero debe respetar el derecho a que otros prefieran 
el otro. En todo caso, téngase en cuenta que, en general, la 
denominación de español es más exacta que la de castellano. (Seco, 
1998, p. 202). 

 

Nota-se através dessas palavras que as duas denominações são aceitas, 

embora exista uma certa predileção ao termo “espanhol”, e isso está mais ligado a 

características políticas. É fato que existe certa confusão na hora de empregar a 

terminologia, em se saber a forma mais apropriada para denominar o idioma falado 

na Hispano-América, na Espanha e em outras zonas hispanófonas. 

Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo principal analisar os dados do 

INEP (cf p. 11) para constatar o percentual de alunos que optam pela língua 

espanhola no Ensino Médio, relacionando esses dados as políticas linguísticas. 

De acordo com os dados do INEP a maioria dos candidatos que prestam o 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, no Brasil, optam pela Língua Espanhola 
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como opção de língua estrangeira, situação essa mais evidente em estados 

fronteiriços.  

A metodologia usada nessa pesquisa foi a análise numérica dos microdados 

do INEP embasado nos estudos sobre a língua no Brasil. 

O Objetivo geral dessa pesquisa foi mostrar o crescimento e evolução do 

espanhol como língua estrangeira no Brasil, principalmente na Região Norte e no 

Estado de Rondônia, bem como a importância das políticas linguísticas nesse 

processo. Com relação aos objetivos específicos, eles foram quantificar os 

candidatos que escolhem o Espanhol com relação ao Inglês no ENEM, fazendo 

também uma comparação percentual em Porto Velho Rondônia. 

No primeiro capítulo é abordada a relação entre língua e cultura e a 

importância que uma tem em relação a outra, e, o modo como os idiomas 

estrangeiros influenciam na formação da percepção do mundo. Veremos que 

aprendizagem intercultural propicia aos alunos uma bagagem de aptidões e atitudes 

que os capacitam a agir adequadamente atuar com boa desenvoltura na nossa 

sociedade multicultural e multilíngue. 

Na sequência, o segundo capítulo traz embasamentos e conceitos referentes 

a políticas públicas, políticas educacionais e breve histórico de políticas linguísticas 

voltadas para o ensino de línguas no Brasil, bem como sua importância para o 

crescimento do espanhol como opção de língua estrangeira pelos estudantes 

brasileiros.  

Logo após, temos o capítulo três com a metodologia e a análise dos dados do 

INEP sobre os candidatos do ENEM paralelamente com os dados do diário 

eletrônico da maior escola pública do estado, seguidos dos resultados demonstrados 

através de gráficos comparativos, quantitativos e percentuais. Em seguida, 

apresentamos as considerações finais e a lista de referências utilizadas. 

Desse modo, proponho que haja relevância dessa pesquisa para o estudo da 

difusão da Língua Espanhola no Brasil e principalmente no Estado de Rondônia, 

demonstrando as implicações causadas pelas políticas públicas linguísticas voltadas 

para as zonas de fronteira.   

Vejamos como foi a oferta da língua espanhola vivenciada por mim na Escola 

Estadual João Bento da Costa desde 2011 até 2019, no quadro 1: 
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QUADRO 1 

Oferta da língua espanhola na Escola Estadual João Bento da Costa 

2011 Optativa – Horário contrário às aulas 

2012 Optativa – Horário contrário às aulas 

2013 Optativa – Horário contrário às aulas 

2014 Optativa – Horário contrário às aulas 

2015 Optativa – Mesmo horário do Inglês 

2016 Obrigatória – Horário regular   

2017 Obrigatória – Horário regular 

2018 Optativa – Mesmo horário do Inglês 

2019 Optativa – Mesmo horário do Inglês 

 

Quando iniciei esta dissertação, minha intenção era fazer uma pesquisa 

documental, nos diários escolares de pelo menos 3 escolas de Porto Velho, para 

saber o quantitativo de alunos que optavam pelo espanhol no ensino médio, mas a 

variação referente à oferta de língua espanhola era ainda pior em outras escolas do 

Estado, em algumas até hoje é disponibilizada no horário contrário, em outras, 

sequer foi aberto o diário eletrônico para o professor, alegando-se  que o número de 

alunos fazendo a disciplina era muito pequeno.  

Tendo em vista que esta é uma pesquisa documental, torna-se impossível 

coletar dados fidedignos onde não há registros e principalmente uma fonte de dados 

confiável e segura. Para garantir a verificabilidade dos resultados resolvi então 

analisar os dados do INEP para constatar o percentual de alunos que optam pela 

língua espanhola no Ensino Médio,    

Diante desse panorama conflitante e confuso, que gerava e ainda gera muita 

insatisfação, e  que afetava e afeta a maioria do professores de espanhol do Estado 

de Rondônia, em 2016 a Universidade Federal de Rondônia junto com a Associação 

de Professores de Espanhol, em busca de auxílio para uma melhor compreensão 

jurídica, pede um parecer sobre uma possível ilegalidade da Portaria nº 0130/10/ 

SEDUC/RONDÔNIA em relação às leis federais 11.161/2005 e 9.394/96, alegando 

que tal Portaria estava afetando diretamente os professores de Língua Espanhola 

contratados pela SEDUC/RO e, de forma reflexa, o Curso de Letras Espanhol dessa 

Universidade , com a revogação da Lei 11.161 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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Cabe aos estados acertarem a melhor forma de adaptar suas necessidades 

educacionais às suas realidades, no Estado de Rondônia a Lei 11.161/2005 é 

regulamentada pela Portaria N. 0130/10, que estabelece as diretrizes operacionais 

de implantação da língua espanhola no Ensino Médio. O artigo 2º, § 2º, dessa 

portaria versa da seguinte forma: 

 

§ 2º A língua espanhola deverá ser ofertada no horário regular de 
matricula do aluno, podendo ser ministrada em uma pré ou pós aula. 

 

A Universidade argumenta que a primeira parte desse parágrafo específico 

cumpre o que está estabelecido na lei 11.161/2005, que determina que a oferta da 

língua espanhola deverá ser feita no horário regular de matrícula do aluno. Essa 

determinação existe para que o aluno efetivamente possa optar pelo estudo da 

língua espanhola, uma vez que ela deverá ser disponibilizada no horário em que ele 

já deverá estar na escola.  

Entretanto, a parte em que dá a possibilidade de a escola oferecer a disciplina 

em uma “pré” ou “pós” aula se choca com o objetivo da Lei 11.161/2005, 

descumprindo-a. Os próprios termos “pré” e “pós” pressupõem que a língua 

espanhola poderá ser ministrada fora do período das aulas, a saber, imediatamente 

antes ou imediatamente depois e não durante o período regular de matrícula do 

aluno, conforme determina a Lei. 

Ressalta também que a realidade observada nas escolas tem nos mostrado 

que essa possibilidade tem sido encarada como regra e não como exceção, 

inviabilizando o poder de escolha por parte dos alunos, dificultando a rotina daqueles 

que optam por estudar a língua.  

Finalizando a parte referente ao descumprimento em relação ao horário, 

salienta que o bom senso nos leva a crer que poucos alunos, apesar de o interesse 

que poderiam ter de estudar espanhol, estariam dispostos a entrar mais cedo que 

seus colegas ou sair mais tarde. Até mesmo a questão da segurança dos alunos, 

pais e professores, fica comprometida, além de ser uma realidade prejudicial para o 

aprendizado efetivo da língua. 

Segundo Martinez:  

A obrigatoriedade do espanhol é uma das questões mais conflituosas 
de todos os projetos de lei anteriormente apresentados, chegando-se 
ao final ao texto acordado. Na prática, supõe como o próprio 
Deputado Átila Lira apontou, ajustar o espírito da Lei ao disposto na 
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LDB (arts. 26 e 36) que estabelece ser necessário haver 
obrigatoriamente no currículo uma língua estrangeira, mas sem 
definir qual seria. Não é por tudo isso que o espanhol tenha se 
convertido em matéria obrigatória no Brasil, como alguns, tanto na 
Espanha como no Brasil, comentaram, mas que se trata, o que não é 
pouco, de que os alunos do Ensino Médio irão cursar 
obrigatoriamente uma língua estrangeira das que oferece o centro e 
o centro terá de oferecer obrigatoriamente o espanhol. (MARTÍNEZ-
CACHERO LASECA, 2008, p. 66).  

 

Parágrafo 1° do Art. 1° estabelece o prazo de cinco anos para a plena 

implantação do processo, até 2010. Observamos também que a competência para 

implementar a Lei, e para que ela fosse um êxito, correspondia aos Estados e ao 

Distrito Federal, os recursos para o pagamento dos professores de espanhol viriam 

das Secretarias Estaduais de Educação (SEDUCs) e nesse ponto, apareceram os 

problemas de logística e de escassez de recursos. 

   No livro “O Ensino Do Espanhol No Sistema Educativo Brasileiro”, os autores, 

argumentam sobre as dificuldades da implantação da lei 11.161:  

 
José Fortunati em julho de 2005, o então Secretário de Educação do 
Estado do Rio Grande do Sul (um dos mais prósperos do país), 
declarou que: “A Lei não seria aplicada na rede estadual do Estado 
qualificando o projeto como inviável já que necessitaria contratar dois 
mil professores e nesse período tinha sessenta. Manifestou também 
que a Lei era uma absoluta irresponsabilidade orçamentária e 
mostrava que o Congresso não conhecia a realidade do país. 
(Martínez-Cachero Laseca, ÁLVARO,2008, pag. 73 

 

Outro ponto negativo preocupante, trazido pela Portaria n. 0130/2010/ 

SEDUC é sobre a jornada diária dos professores, que precisam estar na escola em 

horários diferenciados para atender o que ela exige, sem o apoio pedagógico 

necessário, muitas vezes tendo que atender um ou dois alunos, como se sua 

disciplina fosse menos importante que as demais.  

Muitos professores, sequer conseguem completar sua carga horária e se 

veem obrigados a atuar em outras disciplinas alheias à sua formação acadêmica.  

Essa situação vai de encontro à valorização do profissional da educação, uma 

das diretrizes do Plano Nacional de Educação.   

Eu conseguia e consigo completar a minha carga horária ministrando 

somente a disciplina de espanhol, porque a escola João Bento da Costa é a maior 

escola do Estado de Rondônia, caso raro diante da maioria dos colegas que não 
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conseguem completar sua carga horária e se veem obrigados a atuar em outras 

disciplinas alheias à sua formação acadêmica.  

O descumprimento do artigo 36, III, da LDB, era mais um ponto abordado no 

referido documento elaborado pelo Departamento de Línguas Estrangeiras da UNIR, 

conforme o art. 36, III, da LDB. Para que uma língua estrangeira moderna seja de 

matrícula obrigatória por parte do aluno, a comunidade escolar deve escolhê-la, de 

forma clara e pública.  

A Universidade Federal de Rondônia informa que a exigência não vem sendo 

cumprida por parte do Estado de Rondônia, o qual tem colocado o espanhol como a 

língua estrangeira de matrícula optativa, não consultando a comunidade escolar. 

Observa-se um favorecimento do ensino da língua inglesa em nosso Estado, 

uma vez que ela é a língua estrangeira obrigatória no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio. Sem desconsiderar a importância do ensino da língua inglesa, o ideal 

seria que o Espanhol fosse valorizado em nossas escolas, não somente em virtude 

da Lei 11.161, e sim por sua importância em nosso cenário estadual. 

Mais um ponto abordado foi o descumprimento da Portaria nº 

798/2012/ABMES, o artigo 3º da Portaria n 0130/10/SEDUC que está assim 

redigido:  

Art. 3º. Para os municípios localizados em áreas de fronteiras a 
inclusão das Línguas Estrangeiras Modernas no currículo do Ensino 
Médio poderá ocorrer concomitantemente; 
I – com a oferta segunda Língua, de caráter obrigatório pela escola e 
de matrícula facultativa para o aluno obrigatória da Língua Espanhola 
como primeira Língua Estrangeira Moderna e disciplina obrigatória do 
currículo do Ensino Médio, depois de ouvida a comunidade escolar;  
II – com a oferta de outra Língua Estrangeira Moderna, indicada pela 
comunidade escolar. 

 
Entretanto, os artigos 1º e 2º da Portaria nº 789/ABMES, de 19 de junho de 2012, 

afirmam o seguinte:  

Art. 1º Fica instituído o Programa Escolas interculturais de Fronteira 
(PEIF), com o objetivo de contribuir para a formação integral de 
crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações 
que visem à integração regional por meio da educação intercultural 
das escolas públicas de fronteira, alterando o ambiente escolar e 
ampliando a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos 
educativos. 

 
Art. 2º As Escolas Interculturais de Fronteira são as escolas públicas 
Estaduais e Municipais situadas na faixa de fronteira e instruídas 
pelo “Modelo de ensino comum de zona de fronteira, a partir do 
desenvolvimento de um Programa para a educação intercultural, com 
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ênfase no ensino de português e do espanhol”[g.m.], da Declaração 
conjunta de Brasília, firmada em 23 de novembro de 2003 pela 
Argentina e pelo Brasil, e do Plano de Ação do Setor Educativo do 
MERCOSUL 2006-2010. 

 

O texto faz perceber que o artigo 2º da Portaria nº 789/ABMES/2012 deixa 

claro que a obrigatoriedade de se dar “ênfase no ensino de português e do 

espanhol” é inerente às escolas estaduais e municipais que fiquem na faixa 

fronteiriça entre os países de língua espanhola e o Brasil. 

  No entanto, o documento descreve que a Portaria Nº0130/10/SEDUC refere-

se somente às escolas municipais, em clara desobediência à ABMES. Portanto, 

deve a portaria federal ser obedecida, de forma que tanto as escolas municipais 

como as estaduais priorizem o ensino do português e do espanhol. O Governo do 

Estado de Rondônia omitiu as escolas estaduais, pois, do contrário, teria que colocar 

o espanhol como disciplina obrigatória, independentemente de consulta à 

comunidade escolar. Dessa forma, evita a contratação de professores de espanhol. 

Diante de tantos problemas gerados pela Portaria N. 0130/10, no tratamento 

da língua espanhola pelas unidades de ensino da rede estadual de Rondônia, o 

Documento enviado pela Universidade Federal de Rondônia, assinado pela Chefe 

do Departamento de Línguas Estrangeiras, Professora Dra. Nádia Nelziza Lovera de 

Florentino, requeira do Governo do Estado de Rondônia que se cumprissem as leis 

e as portarias ministeriais, esclarecendo que as petições tinham fundamentação 

legal para serem cumpridas pelo mantenedor da educação estadual: 

1. Que o Governo de Rondônia revogue a portaria n. 0130/10/SEDUC, haja 

vista que ela parece ferir preceitos federais, no caso as Leis 11.161/05 e 9394/96; 

2. Que haja efetiva consulta pública às comunidades escolares para que esta 

possa, de fato, poder escolher a língua estrangeira obrigatória, conforme preconiza a 

Lei 11.161/05; 

3. Que, durante o processo de escolha, a UNIR seja comunicada para que 

possa acompanhar tal processo; 

4. Que o Governo de Rondônia cumpra as exigências da LDB e da Lei 

11.161/2005, no sentido de que as aulas de espanhol sejam verdadeiramente 

colocadas no horário regular de matrícula do aluno, e não em um “pré ou pós” aula; 

5. Que o Governo de Rondônia ponha o espanhol como língua opcional no 

ensino fundamental, como orienta a LDB, no artigo 26, § 5º; 
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6. Que o Governo do Estado obedeça a Portaria nº 789/ABMES/2012, no 

sentido de colocar o espanhol como disciplina obrigatória não apenas nas escolas 

municipais, mas, também, em todas as escolas estaduais mantidas pelo referido 

Estado; 

7. Que a SEDUC cumpra o contrato firmado com a UNIR em relação aos 

estágios supervisionados em língua espanhola, possibilitando, desta forma, que os 

acadêmicos possam ter seu direito assegurado e, assim, estagiar nas escolas 

públicas do estado. 

 A Universidade Federal de Rondônia e a Associação de professores de 

espanhol de Rondônia - APERO. Buscou o apoio do deputado Anderson da Silva 

Pereira, que apresentou um projeto de lei em que torna o ensino da língua 

espanhola obrigatório no Estado, assim como já acontece em outros estados 

brasileiros. 

Os resultados esperados nesta dissertação são a comprovação de que o 

número de candidatos que escolhe o Espanhol é superior ao do Inglês com 

diferença ainda maior em um estado de fronteira com país hispanohablante, no caso 

de Rondônia, mostrando também que essa situação está relacionada com as 

políticas linguísticas praticadas pelo governo. 
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2 LÍNGUA ESTRANGEIRA: INTERAÇÃO SOCIOCULTURAL. 

 

José Morillas explana que o ensino promove um encontro entre pessoas que 

provém de ambientes socioculturais e sociolinguísticos distintos. Segundo ele, esse 

encontro intercultural pode ocorrer de diferentes modos: improvisado, casual ou 

formalizado. Um indivíduo se expõe à interculturalidade quando estuda uma língua 

estrangeira.  

[…] la lengua hace referencia al encuentro entre personas que 
provienen de entornos socio-culturales y socio-lingüísticos distintos, 
en una palabra, personas que provienen de un entorno en el cual se 
ha operado un proceso de aculturación educativa y comunicativa 
mediante el cual se les han ido transmitiendo unos valores, 
creencias, conocimientos, y unas formas de pensar, hablar, sentir, y 
actuar propias de un entorno socio-cultural determinado. Ese 
encuentro intercultural puede ser de muchas clases: improvisado, 
casual, o formalizado. […] las posibilidades de interculturalidad 
surgen de formas muy diversas: conocer a un extranjero en un viaje, 
o, simplemente, estudiar una lengua extranjera (MORILLAS, 2000, p. 
1). 

 

Bakhtin discorre sobre a vinculação entre língua e ideologia em a “Estética da 

Criação Verbal” dizendo que Língua é a materialização da linguagem humana 

verbalizada.  

É consequência da interação humana, o que implica dizer que é ideológica, 

social e cultural. Diante da fala do autor podemos então enfatizar o quanto língua e 

cultura estão entrelaçadas nessa teia de interação social entre os povos envolvidos 

no processo de aquisição de uma língua. 

 Conforme aponta Coracini, tem-se refletido que o processo de aprendizagem 

de línguas estrangeiras engloba apenas o domínio de um código diferente daquele 

que o sujeito possui, ou seja, que a aquisição de uma segunda língua engloba 

processos estritamente linguísticos.  

Contudo, a língua, como sabemos, não se restringe ao código, mas partimos 

do pressuposto que “o sujeito se constitui na e pela linguagem” (CORACINI, 2007, p 

135). Sendo assim, aprender uma língua estrangeira, será muito mais que a 

aquisição de um código ou informações, será a experiência de construir sua 

identidade e de cultivar seu próprio eu, pois possivelmente a língua estrangeira trará 

suas características socioculturais. 
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Entretanto, esse contato com a língua estrangeira além de provocar no sujeito 

aprendiz o encontro de culturas, pode trazer consigo os conflitos das relações 

sociais ocasionando também rejeição, ideia essa corroborada por Calvet quando diz 

que: “Os estudos sobre a realidade educacional de ensino de línguas confirmam que 

“as relações entre línguas e vida social, são ao mesmo tempo problemas de 

identidades, de cultura, de economia, de desenvolvimento” (CALVET, 2007, p. 19).  

Aprender uma língua estrangeira resulta em comunicar-se com os membros 

de outra comunidade, e ter contato com diferentes aspectos socioculturais.  

A relevância de conhecer uma língua estrangeira, segundo Rajagopalan 

(2013b), é reconhecida principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial e ganha 

cada vez mais valor devido à globalização que, para ele, é triunfante e irreversível.  

Falar sobre a situação do ensino de língua estrangeira no Brasil nos remete 

às relações socioculturais entre Brasil e suas fronteiras, e o resultado que esta 

proximidade nos proporciona. 

O Brasil é o maior país da América do Sul, com um território que se estende 

por cerca de 47% da porção centro-oriental do continente sul-americano. Banhado a 

leste pelo oceano Atlântico, o Brasil possui 23.102 km de fronteiras, sendo 15.735 

km terrestres e 7.367 km marítimas.  

A fronteira terrestre representa cerca de 68% de toda a extensão dos limites 

territoriais brasileiros, colocando o Brasil em contato com dez outras nações sul-

americanas.  

Com exceção do Chile e do Equador, todos os países da América do Sul 

fazem fronteira com o Brasil: Ao norte: Suriname, Guiana, Venezuela e um território 

pertencente à França, a Guiana Francesa. A noroeste: Colômbia. A oeste: Peru e 

Bolívia. A sudoeste: Paraguai e Argentina. Ao Sul: Uruguai. Os mais de 15.000 km 

de fronteiras continentais abrangem terras de três grandes regiões brasileiras, sendo 

a maior delas a Região Norte, que corresponde a cerca de dois terços de toda essa 

extensão.  

Especialmente no estado de Rondônia, que faz fronteira com a Bolívia, a 

condição fronteiriça propicia recursos econômicos, interação sociocultural e 

sociolinguística, tanto para a Bolívia quanto para o lado brasileiro.   
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No entanto, muitas vezes as diferenças linguísticas são fontes de conflitos e 

desentendimentos, o que desfavorece uma máxima potencialização econômica e 

cultural na região.  

O Brasil é, historicamente, o principal parceiro comercial da Bolívia. É o 

primeiro destino das exportações bolivianas, devido à venda do gás natural, e 

segunda origem das importações do país. As relações econômicas com o Brasil têm 

impulsionado o desenvolvimento boliviano, em função da presença econômica 

brasileira no país, investimentos e imigração.  

As exportações brasileiras para a Bolívia são compostas basicamente de 

manufaturados (97% em 2017), com destaque para barras de ferro e aço, 

preparados para elaboração de bebidas, máquinas e aparelhos para terraplenagem 

e perfuração, polímeros. (DECININO, 2013, p. 38). O Brasil é importante fonte de 

investimentos e promissor mercado consumidor das riquezas minerais, fertilizantes e 

insumos energéticos bolivianos. O gás corresponde a 96% das exportações da 

Bolívia ao Brasil.  

De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, em 2016 

e 2017, com a redução de volumes e preços do gás importado da Bolívia (indexados 

ao barril de petróleo WTI), a corrente comercial passou a ser superavitária para o 

Brasil. Em 2018, o saldo comercial voltou a ser negativo para o Brasil, ainda que 

com margem bem menor que se vinha verificando antes de 2016. 

Além de reforçar os laços de solidariedade com os países latino-americanos, 

o ensino da língua espanhola contribui para o pluralismo linguístico na formação 

crítico-reflexiva do aluno, conforme estabelecem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 

 

Não é, evidentemente, essa visão redutora do ensino de Línguas 
Estrangeiras que se tem em mente neste documento sinalizador de 
um caminho para o ensino do Espanhol na escola regular. Nesse 
espaço, a língua estrangeira não é simplesmente matéria escolar a 
ser aprendida, mas tem função educacional, e um dos seus papéis 
mais importantes, o de expor os alunos a outra língua a partir de uma 
óptica menos instrumental, poderá ajudar, entre outras coisas, a 
interferir positivamente na relação que os estudantes brasileiros 
guardam com a própria língua, em especial com a escrita. No caso 
específico da Língua Espanhola, esta pode contribuir 
significativamente para isso, dada a especial relação que mantém 
com a Língua Portuguesa (BRASIL, 2006, p. 133). 
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A Língua Estrangeira no currículo escolar tem função social, tornando muito 

próximo o contato linguístico cultural. A Língua Espanhola ocupa lugar de destaque 

na América do Sul e no mundo, considerando apenas os falantes nativos, ocupa a 

segunda posição, ficando atrás somente do Mandarim, devido à grande população 

da China. Cerca de um bilhão de pessoas falam mandarim, quatrocentos milhões de 

pessoas falam nativamente o Espanhol e trezentos e sessenta milhões falam Inglês, 

fechando a lista das três línguas mais faladas nativamente.  

Se considerarmos países que possuem como segunda língua o Inglês, temos 

uma troca de posição, pois o total sobe para cerca de quinhentos milhões. (Babbel, 

2018). A redemocratização da América Latina tornou alguns países promissores 

consumidores do mercado mundial. Com o advento do Mercosul a partir dos anos 90 

a língua espanhola começou a ser oferecida nas escolas públicas e particulares do 

Brasil como disciplina obrigatória ou opcional. O processo de reconhecimento da 

língua espanhola como disciplina escolar acompanhou tendências mundiais de 

valorização do idioma. Picanço (2003, p. 68). O quadro 2 mostra a população dos 

doze países (desconsiderando os territórios coloniais) que fazem parte da América 

do Sul 

Países hispano hablantes e suas populações 

 

Fonte: elaborado pela autora com os dados do Censos de cada país 
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Conforme o quadro 2, nove destes países tem o espanhol como língua oficial 

e podemos perceber diante dos dados o quanto é presente na América do Sul, 

ficando apenas atrás do português em número de falantes, devido ao tamanho do 

Brasil em relação aos seus vizinhos.  

Por outro lado, apesar da enorme importância dos fatores citados 

anteriormente, os quais professores e pesquisadores usam  para justificar o ensino 

do espanhol como língua estrangeira no Brasil, devemos levar em consideração a 

opinião de estudos que advertem ao reducionismo de uma prática repetidora dos 

mesmos discursos até então pronunciados e transmitidos por diversos meios, de 

diferentes ordens, mas de caráter metalinguístico: prólogos de gramáticas e 

dicionários, prefácios de livros didáticos, notícias e reportagens, documentos de 

formação ou de orientação dos órgãos educacionais, decretos, projetos de lei, leis e 

etc.  

Em contraponto ao nosso próprio argumento: o espanhol é a língua de mais 

de 400 milhões de falantes, como língua estrangeira o espanhol é a segunda língua 

mais falada no mundo, o espanhol é língua oficial do Mercosul e etc., existem 

opiniões diversas referentes justificativas: materializados na linearidade do dizer 

comumente infectados por uma espécie de “euforia linguística" – em grande parte 

herdada do nacionalismo espanhol pan-hispânico. (VALLE, 2007, p. 77). 

Sabe-se que existem outros motores que impulsionaram o ensino da língua 

no país, segundo Ana Lúcia Pederzolli Cavalheiro Recuero, em sua tese, 

apresentada ao Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Letras, 

área de concentração em Estudos Linguísticos, da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM, RS): POR QUE (NÃO) ENSINAR ESPANHOL NO BRASIL? AS 

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E A GRAMATIZAÇÃO NO ENSINO DO ESPANHOL A 

PARTIR DA GLOTOPOLÍTICA, em que, para responder à pergunta “Por que (não) 

ensinar espanhol no Brasil?” Verifica os argumentos operados a partir dos campos 

governamental e educacional, delineando os três movimentos que oficializaram o 

ensino da língua nas escolas brasileiras de ensino médio, tomados como 

acontecimentos geopolíticos-linguísticos: 1919 (Collegio de Pedro II), 1942 (Reforma 

Capanema) e 2005 (“Lei do Espanhol”).  

Todos os acontecimentos não conseguiram ter uma continuidade efetiva, e 

apesar de séculos de repetição “das mesmas palavras” – sob diferentes quadrantes 
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políticos e sentidos históricos, adverte para o fato de que as línguas significam 

socialmente e politicamente.  

Diz também que em cada momento e situação, o estudo e, principalmente, o 

ensino de cada língua era (e é) impulsionado, pelo menos, pelas condições sociais e 

históricas, religiosas, culturais, ideológicas, geopolíticas e econômicas.  

Podemos ver através do estudo da pesquisadora que as justificativas para 

tentar levar adiante o ensino do espanhol foram motivadas, pelas circunstâncias 

geopolíticas específicas de cada momento, que as Políticas Linguísticas 

implementadas, na conjuntura social e histórica que antecipou e motivou a inclusão 

do espanhol, se caracteriza por questões de ordem das geopolíticas e dos 

interesses do governo brasileiro.  

Por fim, Ana Lúcia Pederzolli Cavalheiro Recuero, alega que hoje, se uma 

integração latino-americana ou, mais restritamente, sul-americana, se efetivasse, 

essa língua poderia fazer parte da comunidade que está “por toda a volta”, tão perto 

em vários sentidos, que deveria ter bastante a ver com cada um de nós, integrados 

também por um colinguismo espanhol-português.  

Não há como negar que a intercompreensão e a interculturalidade também 

nos aproximam e nos identificam e, portanto, são elementos que poderiam ser 

explorados.  

Em tempos de globalização e rompimento de fronteiras, a cultura, no 

processo de ensino e/ou aprendizagem de línguas estrangeiras, tornou-se tema 

mais frequente de discussões e estudos nessa área, situação essa que justifica a 

análise proposta nesta dissertação.  

Segundo JORDÁN (2001, p. 48), a aprendizagem intercultural propicia ao 

aluno uma bagagem de aptidões e atitudes que os capacita a agir adequadamente 

na nossa sociedade multicultural e multilíngue. 

Como confirma Coracini (2007, p.152):  

A língua chamada estrangeira tem uma função formadora, atuando 
diretamente na imagem de nós mesmos e dos outros, na constituição 
identitária do sujeito do inconsciente. Ainda que seja aprendida com 
um fim meramente utilitarista, ela traz sempre consigo 
consequências profundas e indeléveis para a constituição do sujeito: 
serão sempre outras vozes, outras culturas, outras maneiras de 
organizar o pensamento, outro modo de ver o mundo e o outro. 
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Assim, a língua estrangeira atua como agente formador na identidade do 

sujeito, situação observada pela pesquisadora no ambiente escolar. No entanto, em 

Rondônia percebemos uma visão estereotipada em relação ao Espanhol, sendo 

considerada “língua de boliviano”, por considerável parcela da população este fato 

aponta para uma falsa superioridade dos portovelhenses em relação à Bolívia. 

A ideia de superioridade cultural de um povo em relação a outro é antiga. 

Quando um povo entra em contato com outro, ou se identifica com a cultura do 

outro, assimilando parte dela para si ou não a aceita, menosprezando-a e se 

colocando como superior ao outro, ao diferente (Marcondes, 2004). 

Outro ponto a ser considerado é o de Calvet (2007) sobre o papel da mídia e 

da indústria cultural formando um “ambiente linguístico” para referir-se à presença 

ou ausência de determinada língua na vida cotidiana de uma região: 

Quando se caminha pelas ruas de uma cidade, quando se 
desembarca num aeroporto ou quando se liga a televisão em um 
quarto de hotel, recebe-se imediatamente um certo número de 
informações sobre a situação linguística através das línguas 
utilizadas nos cartazes, na publicidade, nos programas de televisão, 
na música, etc. Mas, ao mesmo tempo, quando se estuda de perto 
uma situação sociolinguística e se conhecem bem as línguas e as 
variantes linguísticas em contato, constata-se que muitas delas não 
aparecem nessas mídias. (Calvet., p. 71-72) 

 

Diante disso e considerando o que nos aponta a Antropologia, segundo a 

Enciclopédia Internacional de Ciências Sociais (1995, p. 484), o preconceito é uma 

opinião não justificada de um indivíduo ou grupo, favorável ou desfavorável, que 

motiva a discriminação, conforme Valdez, 2011, 0.77 

A identificação e a rejeição foram dois eixos nos quais as imagens 
que os estudantes formaram sobre a língua estrangeira e sobre o 
outro estrangeiro se assentaram. Essas imagens sobre a língua e o 
outro apontam para percepções de semelhança e identificação, 
sendo estas a menor parte, bem como apontam para as diferenças e 
rejeição que representam a maioria das imagens. 

 

Portanto, a identificação e rejeição são duas constantes no cotidiano dos 

alunos, variando seu posicionamento de acordo com a percepção, um dos fatores 

que pode explicar a escolha de língua estrangeira no ENEM. 
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2.1 Políticas Linguísticas no Brasil 

 

É importante esclarecer alguns termos essenciais para a compreensão deste 

trabalho, inicialmente através do Dicionário de Política, segundo o qual “política” 

seria uma derivação do adjetivo pólis (politikós) que significa tudo o que se refere à 

cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público e até mesmo sociável e 

social (BOBBIO et al., 2000, p. 954).  

Essa associação entre política e cidade está presente na filosofia aristotélica. 

O pensador grego dizia que “na hierarquia da natureza, a cidade precede a família e 

o indivíduo. Ela é fundada pelo impulso natural do homem para a associação 

política” (ARISTÓTELES, 2008, p. 35). Aristóteles define a palavra de forma a 

compreendermos política como a arte ou ciência do Governo. 

Para Bardach (1998, p. 103), a Análise de Políticas pode ser considerada 

como um conjunto de conhecimentos proporcionado por diversas disciplinas das 

ciências humanas utilizados para buscar resolver ou analisar problemas concretos 

em política pública. 

 Mas é Dagnino (2002, p. 43) que nos apresenta um resumo de 3 elementos 

característicos dessa área: (a) uma teia de decisões e ações que implementam 

valores; (b) uma instância que, uma vez articulada, vai conformando o contexto no 

qual umas sucessões de decisões futuras serão tomadas; (c) algo que envolve uma 

teia de decisões ou o desenvolvimento de ações no tempo, mais do que uma 

decisão única.  

A partir do entendimento apresentado por Dagnino (2002, p. 45) de que 

determinada política é estabelecida no âmbito governamental, mas envolve múltiplos 

atores, nomeamos a presente seção como “Políticas Linguísticas: falantes, estado, 

mídia e indústria cultural”.  

Percebemos então, o quanto a política em torno das línguas envolve os seus 

falantes. A política veio com o intuito de ajudar o bem comum de todos os cidadãos 

que se integram numa sociedade.  

Calvet (1999, p.127), desenvolve a ideia de que os homens não existem para 

servir às línguas, mas as línguas existem para servir aos homens. Ações de política 

linguística não são novidades nem exclusividade de nenhuma sociedade.  
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A dominação do homem pelo homem e, por consequência, o controle das 

línguas ou das situações linguísticas são práticas antigas.  

Quando se fala em linguística, Ferdinand de Saussure é fundamental. 

Considerado o “pai” da linguística, teve seus estudos compilados e publicados em 

1916, por seus alunos, em Paris, sob o título Cours de linguistique générale (Curso 

de Linguística Geral).  

A obra que reúne os ensinamentos contemporâneos é concluída com a 

afirmação de que “a Linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua 

considerada em si mesma e por si mesma” (SAUSSURE, 1970, p. 271).  

Não se pode negar a grande contribuição de Saussure para a constituição do 

que hoje entendemos por linguística, entretanto, foram surgindo novos olhares e 

perspectivas, “as línguas não existem sem as pessoas que as falam, e a história de 

uma língua é a história de seus falantes” (CALVET, 2002b, p. 12) e, assim sendo, 

como afirmou Labov (1976), se a língua é um fato social, a linguística só pode ser 

uma “sociolinguística”. 

 De acordo com CALVET, “sempre houve indivíduos tentando legislar, ditar o 

uso correto ou intervir na forma da língua. De igual modo, o poder político sempre 

privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o Estado numa língua ou 

mesmo impor à maioria a língua de uma minoria” (CALVET, 2007, p.11).  

Não poderia ser diferente no Brasil: essas intervenções linguísticas remontam 

ao período colonial; Thomaz (2005, p. 236) defende que embora a implementação 

de uma política linguística coerente com as características nacionais ainda não 

tenha ocorrido, ações políticas sobre as línguas são praticadas desde nossa 

colonização.  

Temos um mito de uma unidade linguística no Brasil arraigado pela ideologia 

da colonização portuguesa e que oculta a multiplicidade de línguas efetivamente 

faladas em nosso país hoje:  

Línguas indígenas (restam umas 180 das cerca de 1.500 existentes 
naqueles idos de 1500); línguas de imigrantes europeus (alemães, 
italianos, judeus, poloneses, russos, ucranianos etc.) ou asiáticos 
(japoneses, chineses, coreanos etc.), para mencionar só alguns; e a 
própria língua espanhola, falada ao longo da fronteira em vastas 
extensões territoriais. Zilles (2001, p. 148-150) 
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Essa suposta unidade linguística que rodeia o imaginário coletivo é 

apresentada como elemento marcante da nossa identidade nacional.  

De acordo com Zilles, este aparente “milagre” foi historicamente implantado à 

força, por instrumentos legais, por submissão, escravização, morte ou exclusão 

social:  

Até meados do século XVIII a língua portuguesa só era falada 
mesmo no litoral. Em São Paulo e na área de expansão territorial 
resultante da ação dos bandeirantes-caçadores-de-escravos-índios, 
falava-se a língua geral, uma língua indígena, de origem tupi [...] No 
Nordeste, havia as línguas indígenas das tribos que escapavam de 
ser dizimadas, as línguas africanas dos que resistiam aos 
sofrimentos e humilhações da escravidão, ao lado do português e 
das variedades crioulas [...] No Norte, falavam-se as línguas 
indígenas, e espalhou-se, gradativamente, outra língua geral, a 
amazônica, também uma língua indígena modificada pelo contato. 
(Zilles., pp. 151-152, destaque da autora) 
  

A Lei do Diretório do Marquês de Pombal, de 1757, tornou obrigatório o 

ensino do português nas escolas brasileiras e proibiu o ensino e o uso das línguas 

indígenas e da língua geral. 

A expansão do ensino médio é um dos fatos marcantes da recente história da 

educação brasileira. Trazendo novos desafios, como as necessidades de superar a 

inadequada educação acadêmica tradicional e de atender a um leque muito mais 

amplo de diversidades, num contexto de rápida mudança econômica, cultural e 

social, além de assegurar maior qualidade (UNESCO, 2001; p. 21-25). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, o 

Ministério da Educação – ao propor a reforma do ensino médio – procura atender às 

necessidades postas por um cenário de profundas mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais de âmbito mundial (MARTINS, 2000; p. 67-87). 

Hoje, no Brasil, a inclusão é um dos temas mais candentes e difíceis nas 

discussões sobre educação.  

Vive-se um momento em que, na maioria dos acalorados debates sobre o 

assunto, sobram opiniões e posicionamentos políticos, mas faltam clareza e 

objetividade sobre aquilo que é dito.  

Isso é assim não apenas porque a inclusão é um tema que só recentemente 

entrou na agenda das políticas públicas, mas, também, porque, sob essa palavra, 

coloca-se em jogo um intrincado conjunto de variáveis sociais e culturais que vão 
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desde princípios e ideologias até interesses e disputas por significação (VEIGA-

NETO & LOPES, 2007, p. 184). 

Seja como for, se por um lado não é o caso de glorificar a inclusão, por outro 

lado também não se trata de simplesmente rejeitá-la.  

Como em qualquer outra questão social, é preciso sempre examinar detida e 

cuidadosamente os elementos que estão em jogo, em termos de suas proveniências 

e emergências, articulações, superposições, especificidades, efeitos.  

Assim como não resolveremos os problemas sociais simplesmente 

“melhorando a educação”, não “salvaremos a educação” simplesmente efetivando a 

inclusão escolar até porque o maior problema está na falta de vagas (VEIGA-NETO 

& LOPES, 2007, p. 189). 

Desse modo, entendendo as políticas públicas de inclusão escolar como 

manifestações do Estado moderno, é fácil compreendê-las como políticas envolvidas 

com (e destinadas a) uma maior economia entre a mobilização dos poderes e a 

condução das condutas humanas.  

O que elas buscam é “atingir o máximo resultado a partir de uma aplicação 

mínima de poder” (GOLDSTEIN, 1994, p. 249).  

Dando continuidade ao tema referente às políticas educacionais e linguísticas, 

partimos para as políticas linguísticas voltadas para língua estrangeira, e para os 

estudos sobre as políticas de difusão do espanhol no Brasil e em Rondônia, assunto 

que vem ganhando espaço nos debates sociais, para melhoria do sistema educativo 

brasileiro.  

Mesmo considerando a educação um dos âmbitos mais importantes para o 

desenvolvimento de um país, esse assunto ainda se dá meio confuso por parte dos 

que criam as políticas linguísticas e por parte dos que tem a incumbência de efetivá-

las na prática.  

É através da aquisição de conhecimentos que uma nação cresce, 

aumentando sua renda e a qualidade de vida das pessoas.  

Diante das demandas do mundo contemporâneo, a universidade revela-se 

não apenas como produtora do conhecimento, mas também amplia sua atuação 

como instituição formadora atenta às novas exigências educativas e tecnológicas do 

momento a fim de viabilizar o desenvolvimento científico, econômico e cultural do 

espaço no qual está inserida.  
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O mercado de trabalho atual e o panorama sócio-político do país apontam 

para a necessidade de profissionais cuja formação seja o resultado de diferentes 

áreas do saber e de distintas modalidades de formação.  

Foi criado então, curso de Letras-Espanhol, na Universidade Federal de 

Rondônia, campus de Porto Velho, tem sua origem no antigo curso de Letras, criado 

em 1983, que oferecia habilitação dupla: Português-Inglês. Através da Resolução 

066/CONSEPE de 18 de abril de 1991, a licenciatura dupla é extinta e o curso de 

Letras passa a contar com duas habilitações distintas: “habilitação A” - Língua 

Portuguesa e suas literaturas e “habilitação B” - Língua Inglesa e suas literaturas. 

Em 1995, em decorrência de motivações políticas e econômicas provenientes 

do MERCOSUL e pela proximidade com as fronteiras de países de língua 

espanhola, é aprovado o projeto de implantação de habilitação em Língua 

Espanhola, Literatura Espanhola e Hispano-Americana nos Cursos de Letras da 

UNIR, por meio da resolução nº157/CONSEPE.  

Em 1999, com a resolução nº 323/CONSEPE, há a divisão do Departamento 

de Letras em Departamento de Línguas Vernáculas e Departamento de Línguas 

Estrangeiras. Este último com dois cursos: Letras-Inglês e Letras-Espanhol. 

Em 2015, o curso de Letras Espanhol teve, para fins de reconhecimento, as 

suas condições de oferta avaliadas por uma Comissão do MEC/INEP. Esta emitira 

parecer favorável ao reconhecimento e continuidade do curso, qualificando-o com o 

conceito três. 

Houve, porém, uma ressalva: para que o reconhecimento fosse efetivado, o 

Curso de Letras Espanhol deveria corrigir as deficiências apresentadas no prazo de 

um ano, principalmente as relativas à estrutura logística. 

Desde então, a superação de tais deficiências tem sido o principal objetivo do 

corpo docente, o qual não tem medido esforços para melhorar as condições de 

oferta do curso, seja capacitando-se, seja buscando parcerias com outros cursos, 

seja consolidando os trabalhos nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão, com 

a finalidade de garantir uma formação atualizada, ética, comprometida com o 

desenvolvimento educacional e profissional do aluno. 

O tema de políticas linguísticas é de suma importância, em especial no que se 

refere ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras no Brasil.  
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Essa relevância encontra-se tanto no cenário atual como no de anos atrás, 

uma vez que essas políticas vêm determinando e influenciando consideravelmente o 

ensino de línguas em todo o país.  

Isso se deve ao fato de essas políticas, teoricamente, digo teoricamente 

porque ao longo desta dissertação veremos que a na prática o que mais prevalece 

são interesses políticos, definirem a língua estrangeira obrigatória a ser ensinada na 

escola, bem como sua carga horária e o material didático a ser utilizado, ou seja, 

todos os aspectos que embasam seu ensino.  

Partimos de pressupostos teóricos de políticas linguísticas ampliadas, como 

propõe Shohamy (2006, p. 206) que tem como hipótese que a análise da legislação 

oficial não é suficiente para se compreender as políticas linguísticas reais de uma 

determinada sociedade.  

E como veremos ao longo desta dissertação, os dados obtidos do exame 

nacional do ensino médio são ignorados, ao invés de servir de alicerce para 

melhorias do currículo escolar e da educação neste país.  

Sendo assim, segundo Shohamy (2006, p. 208), as políticas linguísticas são 

compostas por mecanismos os quais podem ser explícitos (documentos oficiais que 

fundamentam o ensino de línguas em um país) ou implícitos (os materiais didáticos, 

os currículos, os exames, além das crenças de alunos e professores e as práticas de 

sala de aula).  

Apesar das políticas parecerem claras e precisas, a partir de sua análise é 

possível notar que elas acontecem por mecanismos implícitos e explícitos 

constantemente. 

De acordo com Ribeiro da Silva (2011, p. 84), Scaramucci (2005, p. 58) e 

McNamara (2001, p.39), uma tendência de pesquisa na área de exames de línguas 

é a de ressaltar aspectos sociais e políticos. Justifica-se essa afirmação pelo fato de 

os exames passarem a ser compreendidos como fortes instrumentos para 

implementações de determinadas políticas linguísticas, devido à sua importância no 

processo de ensino e aprendizagem de línguas.   

Não podemos esquecer da Espanha como forte difusor da língua espanhola 

com suas políticas linguísticas voltadas para o exterior, que já era documentada 

desde a constituição espanhola de 9 de dezembro de 1931, em que o artigo 50.º 

estabelece a responsabilidade do Estado em atender a expansão cultural da
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Espanha, firmando delegações e centros de estudo e ensino pelo mundo, 

preferencialmente nos países hispano-americanos.  

Essas ações de expansão político-cultural da Espanha também tiveram 

reflexos na Universidade Federal de Rondônia. Através de várias iniciativas, a 

Professora Dra. Odete Burgeile, docente do Departamento de Línguas Estrangeiras 

da referida universidade, desenvolveu projetos e ações que antecederam a criação 

do curso de Letras-Espanhol.  

Como executora do convênio entre a Universidade Federal de Rondônia e a 

Universidade de Rovira y Virgili-Espanha, de 1995 a 1999, contribuiu para a ida de 

docentes da UNIR para cursar doutorado na universidade espanhola, ao mesmo 

tempo em que possibilitou a vinda de docentes de Rovira y Virgili para ministrar 

disciplinas no Curso de Pós-graduação em Língua e Literatura Espanhola e 

HispanoAmericana e no curso de extensão de língua espanhola para a comunidade. 

Essas atividades deram suporte à criação do Curso de Letras-Espanhol e 

contribuíram para a formação de parte de futuros professores desse curso de 

graduação e da comunidade rondoniense. 

A notícia referente à criação do curso de Letras-Espanhol foi publicada em 

jornal de  Porto Velho e, em Catalão, pelo jornal de Tarragona, de 6 de fevereiro de 

1996, durante a visita da Professora Dra. Odete Burgeile, quando foi celebrada a 

assinatura do reitor de Rovira y Virgili para a prorrogração do convênio: 

 

[...] Em Relação a implantação, possivelmente em 96 da habilitação 
Língua Espanhola na Unir, também é uma forma de inserir a 
universidade pública rondoniense nas perspectivas do “Plano Trienal 
para o Setor Educação no Contexto do Mercosul” aprovado em º de 
junho de 92 em reunião entre os ministros da Educação dos países 
membros do acordo. O Plano identifica áreas estratégicas a serem 
objeto de cooperação e de desenvolvimento de programas, 
subprogramas e atividades no setor educativo entre os países. O 
Ensino de espanhol em escolas brasileiras e de português nas 
argentinas, paraguaias e uruguaias, faz parte do Plano Trienal e já 
está sendo implementado. Diante dessa conjuntura é que a Unir já 
começa a estruturar a implantação em seu curso de Letras a 
habilitação em Língua Espanhola. (O ESTADÃO, Porto Velho, Sexta-
feira, 03 de fevereiro de 1995) 
 
 
Gràcies a um curs de postgrau que la URV va impartir l’any passat a 
um grup de trenta llicenciats a la Universitat de Ronddònia, el proxim 
estiu el centre d’ensenyament brasilier podrà estrenar una 
licenciatura en llengua i literatura espanyola que seguiràa molt el 
contingut deis plan d’estudis de la Filologia Hispànica que s’imparteix 
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a Tarragona, fins i tot, s’estructurarà en quatre anys i en 
quatrimestres, segons va informar ahir Esther Forgas, directora del 
departamento de Filologies Romaniques de la URV. Esther Forgas 
va comentar que “Brasil estaba molt tancat a la llengua española fins 
que van signar un conveni amb els paisos del Cono Sur i van veure 
la necessitat d’obrir-se a aquesta llengua”. La concreció de la 
licenciatura ha estat posible gràcies a un conveni marc que la URV i 
la Universitat de Rondonia van subscriure el 1991 i que inclou uns 
d’especifics adreçats a tres àmbits: Arqueologia, Pedagogia i 
Filologia Espanyola. En el marc d’ aquest conveni, tres professors de 
la URV van translladar-se l’any passat durant dos mesos al Brasil per 
impartir unes classes de literatura i llengua castellana als llicenciats 
per tal que s’especialitzessin en aquestes matèries i propiciar la 
licenciatura que començarà el pròxim agost. A mès, aproftant aquella 
estada es van ter uns cursos d’extensió universitària sobre les 
mateixes matèriales. La professora Esther Forgas ha destacat que 
“per primera vegada que s’incia a L’Amazònia una licenciatura de 
Filologia Espanyola. Estem molt contents perquè de moment ja s’han 
matriculat unes quaranta persones”. La mateixa professora va 
puntualitzar que la licenciatura podrà començar sense necessitat 
d’enviar profesors de la URV perquè les matèries dels credits que 
s’imparteixen al princip són de caràter molt general, com  lingüistica o 
teoría de la llengua. De tota manera, se finalment hi van alguns 
profesor de la URV serà només els mesos d’agost i setembre, però 
això depèn també de les condicions de la pròrroga per dos anys de 
conveni marc entre la URV i la Universitat de Rondònia que es 
formalitzarà en els pròxims dies de part dels rectors  respectius. 
Forgas va assenyalar que molt probablement les assignatures més 
especifiques que s’hauran d’impartir durant eis primers temps de la 
licenciatura aniran a càrrec d’un profesor cubà aprofitant que la URV 
també té convenis amb aquest país. La pròrroga també podria 
significar que s’organitzessin mès cursos d’extensió universitària. 
Com a consequencia del conveni amb Rondònia, es troba a 
Tarragona una professora de la universitat d’aquest Estat, Tânia 
Domingos, que aprofita l’estada per aprendre espanyol. A mès té una 
beca de l’Institut de Cooperació Iberoamericá(ICI), la primera que 

aconsegueix la URV1. 

                                                           
1 Graças a um curso de pós-graduação que a URV deu no ano passado a um grupo de trinta 

Professores da Universidade de Rondônia, no próximo verão o centro de educação brasileiro poderá 
estrear uma Licenciatura em língua e literatura espanholas, dando continuidade ao conteúdo. A partir 
do programa de estudos de Filologia Hispânica ministrado em Tarragona, ele será estruturado em 
quatro anos e em quatro semestres, segundo Esther Forgas, diretora do Departamento de Filologia 
Romântica da URV. Esther Forgas comentou que "o Brasil estava muito próximo da língua espanhola 
até que assinaram um acordo com os países do Cone Sul e viu a necessidade de se abrir para essa 
língua". A concretização da Licenciatura foi possível graças a um acordo assinado pela URV e pela 
Universidade de Rondônia em 1991 e que inclui algumas especificidades destinadas a três áreas: 
Arqueologia, Pedagogia e Filologia Espanhola. No âmbito deste acordo, três professores da URV 
viajaram no ano passado por dois meses no Brasil para ensinar algumas lições de literatura e 
espanhol aos Professores, para que se especializassem nessas disciplinas e promovessem a 
graduação. que começará em agosto próximo. Além disso, aproveitando essa estadia, foram 
realizados alguns cursos de extensão universitária nos mesmos temas. A professora Esther Forgas 
enfatizou que "pela primeira vez foi aberto um curso de graduação em filologia espanhola na 
Amazônia. Estamos muito felizes porque, atualmente, cerca de quarenta pessoas já se inscreveram. " 
A mesma professora apontou que o diploma de bacharel poderá começar sem a necessidade de 
enviar professores da URV, porque os assuntos dos créditos dados no início são de caráter muito 
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Através do intercâmbio de docentes no Programa Intercampus aumentou o 

interesse do reitor  de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Rubio 

Royo, conforme noticiado pelo jornal La Provincia, durante a participação da 

Professora Odete Burgeile como bolsista: 

 

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Francisco Rubio Royo, volvió a poner de manifestó ayer la 
necesidad de establecer vínculos estables con universidades 
extranjeras para el intercambio de formación tanto docente 
como investigadora. Rubio realizó estas declaraciones en el 
acto de bienvenida de los 36 estudiantes y profesores de 
universidades iberoamericanas que realizarán una estancia no 
superior a los tres meses en el centro académico grancanario, 
a través del programa Intercampus.  
Pedro Sancho, responsable de Intercampus en la Universidad 
grancanaria, explicó que se trata de la segunda edición en la 
que reciben alumnos de centros superiores iberoamericanos, y 
la primera vez que se incorporan a esta iniciativa profesores de 
universidades. Intercampus es un programa de colaboración y 
aprendizaje mutuo entre universidades españolas e 
iberoamericanas, en el que participan unos 400 centros 
superiores de Latinoamérica.  
Los profesores intercambian tanto conocimientos docentes 
como líneas de investigación, con la colaboración de los 
alumnos que les acompañan.  
Po parte de la ULPGC, Sancho aseguró que para este verano, 
se desplazarán a centros superiores latinoamericanos unos 25 
profesores y alumnos como mínimo. Dos profesoras de 
Universidad en Chile y El Salvador explicaron a este periódico 
que una de las principales diferencias que detectan en la 
docencia que se imparte en la ULPGC y en sus respectivos 
centros académicos es la relación alumno-profesor. “En 
nuestros países son mucho más retrógradas, mientras que 
aquí son más distendidas”, comentaron al unísono María 
Teresa Hernández, profesora de Historia del Arte de la 
Universidad de El Salvador y Cecilia Reyes, profesora de 

                                                                                                                                                                                     
geral, como a linguagem ou a teoria da linguagem. Enfim, se finalmente enviassem alguns  
professores da URV seria apenas nos meses de agosto e setembro, mas isso também depende das 
condições da prorrogação por dois anos de convênio entre a URV e a Universidade de Rondônia que 
serão formalizadas nos próximos dias pelos respectivos reitores.Forgas indicou que as disciplinas 
mais específicas que serão ministradas durante os primeiros anos do curso provavelmente serão 
realizadas por um professor cubano, aproveitando o fato de a URV também ter acordos com esse 
país. A extensão também pode significar que mais cursos de extensão universitária sejam 
organizados. Como resultado do convênio com Rondonia, uma professora da universidade deste 
estado, Tânia Domingos, está em Tarragona, que aproveita a estadia para aprender espanhol. Além 
disso, possui uma bolsa do Instituto de Cooperação Ibero-Americana (ICI), a primeira que chega à 
URV. (Tradução nossa) 
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Informática en Chile. (LA PROVINCIA, Viernes, 9 de Febrero 
de 1996.)2 

 

Cursos de Atualização Didática para Professores de Espanhol, foram 

promovidos e oferecidos pela Consejería, desde final de 2003, cursos gratuitos 

compostos de até 80 horas por ano, ministradas em módulos de 40, mediante 

convênios assinados com as secretarias de educação dos estados e municípios.  

Desde o ano de 2004 foram realizados módulos nos Estados: Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Ceará, Goiás, São Paulo, Roraima, Rondônia, Alagoas, 

Amazonas, Acre, Pará, Bahia, Piauí, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Rio 

Grande do Sul, Maranhão Minas Gerais, Tocantins e Rio de Janeiro.  

No período 2005-2008, o curso cobriu exatamente 8.500 vagas em seus 

módulos para professores brasileiros de espanhol.  

O objetivo da Consejería com esse programa, é proporcionar à rede pública 

não universitária do Brasil um mecanismo de atualização para seus professores que 

cumpra três requisitos básicos: deverá ter impacto imediato na qualidade da 

docência; deve ser gratuito; que o programa tenha reconhecimento oficial no Brasil 

pelas Secretarias de Educação. 

Os Cursos Interuniversitários de Atualização Didática para Professores de 

Espanhol, tiveram início em 2004, sendo cursos intensivos ministrados em duas 

semanas e dirigidos, preferencialmente, aos professores da rede pública não 

universitária e que constam de 60 horas ministradas em partes iguais por 

universidades espanholas e universidades brasileiras, às que se acrescentam outras 

                                                           
2 O reitor da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Rubio Royo, mostrou 

novamente ontem a necessidade de estabelecer vínculos estáveis com universidades estrangeiras 
para o intercâmbio de treinamento em ensino e pesquisa. Rubio fez essas declarações na cerimônia 
de boas-vindas dos 36 estudantes e professores de universidades latino-americanas que ficarão por 
mais de três meses no centro acadêmico Grancanario, por meio do programa Intercampus. Pedro 
Sancho, responsável pelo Intercampus da Universidade de Gran Canaria, explicou que esta é a 
segunda edição em que estudantes de Universidades da América Latina recebem, e pela primeira 
vez professores de universidades participam dessa iniciativa. Intercampus é um programa de 
colaboração e aprendizado mútuo entre universidades espanholas e latinoamericanas, no qual 
participam cerca de 400 centros superiores na América Latina. Os professores trocam conhecimentos 
de ensino e linhas de pesquisa, com a colaboração dos alunos que os acompanham. Como parte do 
ULPGC, Sancho disse que neste verão, pelo menos 25 professores e alunos viajarão para escolas 
superiores da América Latina. Dois professores universitários do Chile e El Salvador explicaram a 
este jornal que uma das principais diferenças que detectam no ensino ministrado no ULPGC e em 
seus respectivos centros acadêmicos é a relação aluno-professor. "Em nossos países, eles são muito 
mais retrógrados, enquanto aqui estão mais relaxados", comentou Maria Teresa Hernández, 
professora de História da Arte na Universidade de El Salvador e Cecilia Reyes. (traduação nossa) 
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20 horas de imersão linguística e cultural, ministradas pelos Assessores Técnicos da 

Consejería.  

Esse sistema de cooperação interuniversitária permite que os cursos tenham 

reconhecimento oficial na Espanha e no Brasil.  

O impacto dessa iniciativa teve um resultado muito 
positivo, como deixa evidente a demanda crescente 
das universidades brasileiras e a avaliação altíssima 
que os professores de espanhol matriculados 
concedem em suas avaliações ao programa global; ao 
seu desempenho e às instituições e professores que o 
ministram.  
O professor brasileiro de espanhol vem dando suas 
aulas com a formação que recebeu em sua 
universidade e com a quase total certeza de que não 
iria receber nenhuma formação adicional, chame-se 
continuada, permanente ou reciclagem, durante sua 
vida profissional. (MARTÍNEZ-CACHERO LASECA, 
2008, p. 248). 

Sabemos que no Brasil não existem políticas públicas de formação 

permanente, mas existe um conjunto de ações dispersas no âmbito estadual ou 

municipal, realizadas muitas vezes por meio de acordos com terceiros para essa 

formação continuada do professor brasileiro e, mais especificamente, daquele que 

leciona espanhol.  

 2.2 O ensino do espanhol no brasil: três importantes momentos 

Iniciaremos com as  reformas efetuadas no sistema educativo brasileiro que 

visam à inclusão do Espanhol como língua estrangeira (LE), para tal, destacamos 

três importantes momentos: a Reforma Francisco de Campos, em 1931, a Reforma 

Capanema, em 1942, e a publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, em 1961, até a sanção da Lei 11.161/2005 admitida pelo presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, em conjunto com o Ministro da Educação, 

Fernando Haddad, a qual torna obrigatória a oferta  da língua espanhola nos 

currículos plenos do Ensino Médio e de caráter facultativo no Ensino Fundamental. 

Ademais, serão abordadas as políticas linguísticas vigentes que regulam o 

ensino/aprendizagem da LE.  

Para esse reconto histórico, utilizamos os dados apresentados pelas revistas 

HELB e Nova Escola. A publicação da primeira edição da revista em 2007, foi 

primeiramente concebida como um subproduto do Projeto História do Ensino de 
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Línguas no Brasil da Universidade de Brasília, mas com o tempo ficou patente se 

tratar de um veículo importante da pesquisa histórica no âmbito da Aquisição e 

Ensino de Línguas e da Formação de Professores (AELin). Trata-se de um periódico 

eletrônico com edição anual que oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo 

em língua portuguesa, seguindo o princípio da democratização mundial do 

conhecimento através da disponibilização digital gratuita do conhecimento científico 

ao público. 

Prevista para receber artigos científicos de natureza histórica que abordem a 

evolução do ensino de línguas no Brasil e no mundo, a Revista HELB aceita também 

propostas de resenhas de publicações recentes no tema e resenhas de textos com 

importância histórica já publicados no passado. A Revista tem por objetivo criar uma 

interpretação geral da evolução do ensino de línguas principalmente no âmbito da 

formação de agentes do processo de aprendizagem. 

 2.2.1 Reforma Francisco de Campos, em 1931 

A educação então passa a ter um papel fundamental na formação nacional e 

modernização do país. Criava-se o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública pelo decreto nº. 19.402 de 14 de novembro de 1930 e Francisco Campos, 

renomado educador de Minas Gerais, assumia como primeiro titular no dia 18 de 

novembro daquele mesmo ano. O ministro, Francisco de Campos reformou toda a 

estrutura do ensino brasileiro na tentativa de adaptar o sistema de ensino à nova 

realidade do país, instituindo-se através de uma série de decretos, portarias, 

instruções e circulares, uma política nacional de educação.  

Com a Revolução de 1930, o contexto político e econômico colocou em pauta 

a estrutura do ensino vigente no país e iniciaram-se as discussões para fazer 

prevalecer alguns dos princípios básicos em que se fundamentava o novo regime. 

Getúlio Vargas afirmava em seu discurso de posse na chefia do Governo Provisório, 

que em seu “programa de reconstrução nacional” havia a necessidade da “difusão 

intensiva do ensino público, principalmente o técnico-profissional, estabelecendo, 

para isso, um sistema de estímulo e colaboração direta com os estados. Para ambas 

as finalidades, justificar-se-ia a criação de um Ministério de Instrução e Saúde 

Pública” (VARGAS, 1938, p. 58). No que diz respeito ao ensino de línguas, as 

diretrizes adotadas para as disciplinas de línguas vivas estrangeiras (francês, inglês 

e alemão) estabeleciam, oficialmente pela primeira vez, a adoção do “método direto 
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intuitivo”, o qual consistia, entre outros atributos, em ensinar a língua estrangeira na 

própria língua estrangeira. 

O Método Direto foi instituído como método oficial de ensino das línguas vivas 

estrangeiras pelo Decreto no. 20.833, de 21 de dezembro de 1931: 

Art. 1.o – O ensino das línguas vivas estrangeiras (francês, inglês e 
alemão), no Colégio Pedro II e estabelecimentos de ensino 
secundário a que este serve de padrão terá caráter eminentemente 
prático e será ministrado na própria língua que se deseja ensinar, 
adotando-se o método direto desde a primeira aula. Assim 
compreendido, tem por fim dotar os jovens brasileiros de três 
instrumentos práticos e eficientes, destinados não somente a 
estender o campo da sua cultura literária e de seus conhecimentos 
científicos, como também a colocá-los em situação de usar para fins 
utilitários, da expressão falada e escrita dessas línguas. 
Parágrafo único – O ensino direto fica, nos primeiros anos, a cargo 
de professores denominados Auxiliares, e, no último, de um 
professor denominado Dirigente, para cada língua em cada uma das 
casas do Colégio, ao qual incumbirá também a função de orientar e 
fiscalizar o trabalho dos Auxiliares. 

 

Segundo Chagas (1957, p. 68), o número exíguo de horas reservadas aos 

idiomas modernos e, por outro lado, a carência absoluta de professores cuja 

formação linguística e pedagógica ensejasse o cumprimento de programa tão 

avançado foram circunstâncias que transformaram as Instruções de 1931 em 

autêntica letra morta. Segundo o professor Carneiro Leão, a implantação desse 

método no Colégio Pedro II foi uma experiência de valor inestimável para o ensino 

de línguas no Brasil. 

2.2.2 A Reforma Capanema, em 1942 

 Em 1942 surge a primeira legislação educacional que incluiu a língua 

espanhola como disciplina obrigatória, devido à reforma Capanema, feita pelo 

ministro Gustavo Capanema com o intuito de criar um conjunto de medidas para 

reestruturação da educação nacional proporcionando relevância às línguas clássicas 

(Latim e Grego) e modernas (Inglês, Francês e Espanhol) e pela primeira vez, 

inseriu a língua espanhola no Ensino Médio.  

Em 1956, o presidente Juscelino Kubitscheck solicita ao Congresso Nacional 

a elaboração de um projeto de lei para a inclusão do Espanhol na grade curricular 

das escolas, que não foi adiante devido às interferências político-culturais da 

Inglaterra e França. 
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2.2.3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961 até a sanção da Lei 

11.161/2005 

 

Em seguida, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1961, retira 

a obrigatoriedade do ensino de LE e deixa a cargo dos conselhos Estaduais de 

educação a opção pela inclusão nos currículos. É importante ressaltar que nenhuma 

das disciplinas clássicas e modernas mencionadas na reforma Capanema aparecem 

no texto da LDB de 1961. Para Rodrigues (2006, p.17), das línguas ensinadas no 

período desde a reforma Capanema até a LDB 

[...] O espanhol foi, entre as três línguas modernas 
obrigatórias – ao lado do francês e do inglês –, aquela 
que desfrutou do menor poder de adesão na estrutura 
curricular desse período, devido a sua presença 
praticamente simbólica nos cursos Clássico e Científico 
(contando com apenas um ano de estudo) e ao pouco 
tempo de que dispôs para poder se consolidar nesse 
nível de ensino. 
 

Até então a língua espanhola não teve muito prestígio uma vez que as 

legislações, projetos e reformas educacionais deixaram a cargo dos Estados a 

escolha da língua a ser ensinada, e quando houve obrigatoriedade do ensino do 

Espanhol sua carga horária foi mínima, tornando-se irrelevante. 

Em 1970, é criado o primeiro programa de pós-graduação (stricto senso) em 

linguística aplicada ao ensino de línguas no país, buscando a valorização do ensino 

de línguas, tendo como um dos idealizadores Maria Antonieta Alba Celani 

considerada uma grande pesquisadora da área. 

Posteriormente, com a Resolução 58/76 do MEC, em 1976, houve um resgate 

parcial do ensino de LE na escola de 2° grau. É decretada a obrigatoriedade para o 

colegial (Ensino Médio) e não para o ginásio (Ensino Fundamental). Portanto, essa 

resolução resgata parcialmente a valorização do ensino de línguas na escola 

pública, pois ainda não contempla a inclusão no 1° grau. Nos dez anos seguintes, 

ocorreu o surgimento de associações de professores como a TESOL (Professores 

de inglês e Falantes de outras línguas), a APEERJ (Associação de professores de 

espanhol do Estado do Rio de Janeiro), APEESP (Associação de professores de 

Espanhol do Estado de São Paulo) assim como a criação de fundações (APLIESP, 

FENEIS, ALAB, SIPLE) que muito contribuíram para o desenvolvimento de 
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programas relacionados ao ensino  e aprendizagem de línguas estrangeiras e sua 

valorização pelo país. 

No ano de 1996, a publicação da Lei de Diretrizes e Bases n°9.394/96 (LDB) 

pelo MEC e atual regulamentadora do ensino escolar no país, que tornou o ensino 

de línguas obrigatório a partir da 5ª série, abriu caminhos para que as línguas 

estrangeiras continuassem sendo ensinadas nas escolas. 

 

[...] na parte diversificada do currículo será incluído, 
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos 
uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da 
comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição 
(BRASIL, 1996 Art. 26, § 5º). 

 

Assim, o ensino de línguas volta a ser obrigatório no Ensino Fundamental. E 

no Ensino Médio, seria incluída uma LE escolhida pela comunidade e uma segunda 

opcional. Mais uma vez, tanto a resolução promulgada em 1976 como a LDB de 

1996 não mencionam quais seriam as línguas que as escolas deveriam ofertar, 

somente é mencionado ‘línguas modernas’ como reforça o artigo 36, inciso III da 

seção referente ao Ensino Médio: “será incluída uma língua estrangeira moderna, 

como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em 

caráter optativo, dentro das possibilidades da instituição” (BRASIL, 1996 Art.36) 

As alegações do senador Bello Parga reforçam que a LDB não especifica um 

determinado idioma estrangeiro a ser estudado e na sua visão a existência de 

países hispano-falantes ao redor do Brasil não é motivo suficiente para estabelecer 

uma legislação favorável ao Espanhol. (SEDYCIAS, 2005. p. 24). 

Segundo Ribeiro da Silva (2011, p. 47) e Leffa (1999, p. 91), assim como era 

apresentado na LDB, as comunidades escolares tinham o poder de definir qual 

língua estrangeira seria ensinada, de acordo com as possibilidades da escola e 

necessidades dos alunos. Porém, considerando o contexto nacional, a língua inglesa 

é predominantemente ensinada no País, devido à sua relevância mundial, pelo 

grande poder dos Estados Unidos no cenário internacional no que tange à política e 

à economia. Por outro lado, é cada vez mais comum encontrarmos escolas onde a 

língua espanhola também é ofertada aos alunos, de forma obrigatória ou optativa, 

considerando a relevância do idioma mundialmente, mas principalmente no contexto 

nacional, devido à proximidade com países hispano-falantes com os quais fazemos 

fronteira. 
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De acordo com Ribeiro da Silva (2011, p. 49), o ensino de língua estrangeira 

no Brasil acontece de forma muito intrínseca à hegemonia mundial, ou seja, com 

forte influência norte-americana e de países da Europa, em relação à escolha pelas 

línguas a serem ensinadas, uma vez que as Leis de Diretrizes e Bases, um dos 

documentos que deveria fundamentar esse ensino, eram demasiadamente amplas e 

imprecisas e não refletiam a realidade de sala de aula de línguas. Maciel (2013, p. 

79) também afirma que devido a uma legislação tão ampla, em um país tão grande, 

com necessidades e interesses tão heterogêneos, alguns estados elaboraram suas 

próprias diretrizes, respeitando a LDB e também suas características locais.  

Como exemplo, o autor cita os estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná 

e Mato Grosso do Sul, nos quais diretrizes curriculares foram propostas objetivando 

aprimorar o ensino, considerando cada contexto. 

Diante de tudo, percebe-se que o ensino do espanhol até então, não 

desfrutava de grandes interesses por parte do sistema público brasileiro. Ademais, 

permanecia claramente insuficiente no legislativo e organizativo. Entretanto, a partir 

dos anos 1990 foi-se consolidando e transformando a ideia da valorização do Ensino 

do Espanhol no Brasil.  

Um dos possíveis motivos para essa valorização é a necessidade de 

aprimoramento do saber decorrente do mundo globalizado, nesse sentido aparecem 

novas demandas e exigências que se fazem presentes na situação educacional 

contemporânea. 

 

2.3 Legislação sobre o Espanhol 

 

 2.3.1 LEI 11.161/2005 

 

Em 26 de março de 1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai firmam o 

Tratado de Assunção, que adota o nome de MERCOSUL, estabelecendo uma 

estrutura institucional básica e uma área de livre comércio entre si. O Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL), que tem como idiomas oficiais o espanhol e o 

português:  

“Os idiomas oficiais do Mercado Comum serão o espanhol e o 
português e a versão oficial dos documentos de trabalho será a do 
idioma do país sede em cada reunião”. 
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Além desse documento, outro antecedente de caráter bilateral, se deu entre 

países membros do MERCOSUL. O Acordo de Integração Cultural Brasil–Argentina, 

de 1997, aparece na legislação argentina como Lei Federal 25.181 de 1997 e no 

brasileiro como Decreto Governamental 3.548, de 21 de julho de 2000. Consta no 

parágrafo 2 do Art. I – Cooperação em Cultura, Arte e Ensino de Idioma que cada 

uma das partes apoiará, com base na reciprocidade, atividades para difusão do 

idioma e expressões culturais do outro Estado. 

Em 1992, em uma reunião dos chefes de estado, foi aprovado o plano Trienal 

para a educação no Mercosul, que prevê um subprograma de medidas para o 

ensino das línguas oficiais do Tratado, que tem como objetivo: 

Implementar o ensino de espanhol e do português nas instituições de 
diferentes níveis e modalidades do sistema educativo para melhoria 
da comunicação entre os países que formam o Mercosul. (DURÃO, 
1998, p.11)  

 

  Em junho de 1992, estabeleceu-se o cronograma definitivo para a 

constituição do mercado comum e em 17 de dezembro de 1994 firmou-se o 

Protocolo de Ouro Preto, que pôs em marcha o MERCOSUL e o constituiu como 

pessoa jurídica de Direito Internacional. Ainda sobre o tema das línguas do 

MERCOSUL, Barrios (1996, p. 79) considera que a ênfase no ensino de português e 

espanhol por parte dos documentos do MERCOSUL caracterizaria uma planificação 

linguística, entendida como todo e qualquer tipo de ação deliberada sobre as 

línguas, planificada e executada por agentes institucionais.  

Resultou desses esforços a denominada “Lei do Espanhol”, cuja origem é o 

Projeto de Lei número 3.987/00 que foi aprovado em 7 de julho de 2005 pela 

Câmara dos Deputados e transformado em Lei Federal número 11.161 por meio da 

sanção do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 5 de agosto do mesmo ano. 

 

Quanto ao conteúdo, a Lei dispõe o seguinte: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela 
escola e de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, 
gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio. 
§ 1o O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de 
cinco anos, a partir da implantação desta Lei. 
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§ 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos 
plenos do ensino fundamental de 5a a 8a séries. 
Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino 
deverá ser feita no horário regular de aula dos alunos. 
Art. 3o Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de 
Ensino de Língua Estrangeira, cuja programação incluirá, 
necessariamente, a oferta de língua espanhola. 
Art. 4o A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio 
de diferentes estratégias que incluam desde aulas convencionais no 
horário normal dos alunos até a matrícula em cursos e Centro de 
Estudos de Língua Moderna. 
Art. 5o Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal 
emitirão as normas necessárias à execução desta Lei, de acordo 
com as condições e peculiaridades de cada unidade federada. 
Art. 6o A União, no âmbito da política nacional de educação, 
estimulará e apoiará os sistemas estaduais e do Distrito Federal na 
execução desta Lei. 
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília, 5 de agosto de 2005; 184º da Independência e 117º da 
República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

 

Como vimos, o Projeto de Lei 11.161, foi muito importante para ascensão da 

língua espanhola no Brasil, estabelecia que as escolas de Ensino Médio de todo o 

país deveriam oferecer a disciplina em horário regular, ficando ao aluno a opção de 

escolher a disciplina.  

No Ensino Fundamental, a língua espanhola poderia ser oferecida pelas 

escolas a partir da 5ª série. Também previa a implantação progressiva do espanhol 

no prazo de cinco anos e atribuía aos Conselhos Estaduais de Educação a 

responsabilidade normativa para viabilizar sua execução, de acordo com as 

condições locais. 

O artigo 1 diz que, o ensino de língua espanhola é de oferta obrigatória pela 

escola e de matrícula facultativa para o aluno, esse detalhe de uma certa forma 

contribuía para não aplicação da lei na prática, teoricamente muitas escolas diziam 

oferecer a disciplina, mas como nenhum aluno optava pela disciplina “facultativa” 

continuava sem aparecer na prática.  

 

2.3.2 A revogação da lei 11.161 

  

Até 2016, havia uma política crescente que buscava adequações para o 

ensino de línguas estrangeiras na Educação Básica, a qual permitia que a 
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comunidade escolar fizesse a escolha pela língua mais coerente com o seu 

contexto. Existia uma política explícita de ensino de língua espanhola como segunda 

opção de língua estrangeira. Simultaneamente, havia também uma implícita em 

favorecimento do ensino de inglês, ensinado na maioria das escolas. Contudo, a lei 

9394 de 20 de dezembro de 1996 foi alterada em 2016, o ensino de inglês tornou-se 

obrigatório e a lei 11.161 de agosto 2005 que tornava obrigatória a oferta de 

espanhol foi revogada. 

A Medida Provisória n° 746 foi imposta em 2016 pelo presidente Michel 

Temer com a finalidade de alterar a Lei de Diretrizes e bases da Educação - Lei 

9.394/96 e de reestruturar todo o ensino médio. O texto constitutivo foi defendido 

pelo governo priorizando uma Educação voltada à ciência e tecnologia, ao tempo de 

estudo integral, com o cumprimento da aprendizagem padrão juntamente com 

atividades extracurriculares em horário alternativo, e por fim, facilitação na inserção 

ao ensino superior e ao exigente mercado de trabalho.  

No que se diz respeito ao espanhol, quanto à oferta nos currículos do novo 

ensino médio, o texto constitutivo da Medida passou a tornar sem efeito a Lei de 

oferta obrigatória no Art. 14: ‘’Fica revogada a Lei no 11. 161 de 5 de agosto de 

2005’’. (BRASIL, 2016). A revogação da Lei do espanhol indica uma mudança do 

governo Temer no que se refere ao olhar e no nível que se deseja de integração. 

Dessa forma, ratifica e rebaixa o espanhol dando menor importância quanto à 

aplicação do ensino do idioma no parágrafo 8º do Art. 36, conforme consta:  

§8º Os currículos do ensino médio, incluirão, obrigatoriamente, o 
estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas 
estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de 
acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos 
pelos sistemas de ensino (BRASIL, 2016). 

 

 Nota-se que o status de obrigatoriedade anterior da língua espanhola, foi 

modificado para preferencial, dessa forma, entende-se que, não se levou em conta 

no novo projeto de ensino médio todos os esforços para implantação e consolidação 

do espanhol na grade curricular, no ENEM, desconsiderou-se também o contexto 

político-comercial em que está inserido o Brasil e suas fronteiras, renunciando a um 

mecanismo de integralização do Brasil com os povos sul-americanos 

hispanohablantes. Ao inserir o inglês como oferta obrigatória já no ensino 

fundamental, e não institucionalizar o espanhol nos anos que antecedem ao ensino 
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médio, e tampouco nos últimos três anos, se manteve o inglês ainda mais 

hegemônico. Obviamente que a língua inglesa segue sendo um idioma 

imprescindível para o ensino de línguas estrangeiras no Brasil, más há que se 

atentar as possibilidades que se abriram nos últimos anos e que ainda abrir-se-ão na 

América do Sul 

  Apesar dessa revogação, em 2017 a língua espanhola continuou sendo 

ensinada em diversos contextos, além de permanecer no Programa Nacional do 

Livro Didático e na prova do ENEM, assim como o inglês.  

Nesse cenário de contrassensos e mutações constantes, se faz relevante os 

dados desta pesquisa referentes a escolha de língua estrangeira no ENEM, para 

servir de base para políticas linguísticas no que diz respeito ao ensino de língua 

estrangeira.  

O exame passou a ser usado, ainda, como processo seletivo para alunos que 

desejam estudar em Portugal, em instituições que fizeram um acordo com o INEP 

(Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais), como por exemplo, a Universidade 

de Coimbra, a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Algarve. No total, 

até 2016, mais de dez instituições de Portugal passaram a usar o ENEM como 

processo seletivo para brasileiros. De acordo com Celani (2005, p. 127), é 

fundamental refletir sobre como a pesquisa pode auxiliar seus participantes. 

Concordamos com a autora e justificamos, também, este estudo pode ser utilizado a 

favor do ensino de língua estrangeira, bem como para a compreensão da dimensão 

da importância que o ENEM tem no ensino, na sociedade e nas políticas linguísticas 

vigentes. 

 

2.3.3 O movimento #FicaEspanhol3 

  Criado para exigir a permanência do ensino de Língua Espanhola 

nas escolas do Rio Grande do Sul, o movimento #FicaEspanhol se tornou exemplo 

para outros Estados brasileiros e vem ganhando apoio de vereadores, deputados e, 

até, de escritores e artistas. A mobilização iniciada por professores das instituições 

federais responsáveis pela formação em Espanhol luta para reverter pelo menos nas 

instituições de ensino gaúchas uma das mudanças propostas pelo Ministério da 

                                                           
3  https://profemarli.com/movimento-fica-espanhol 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/escola-publica/
https://profemarli.com/movimento-fica-espanhol
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Educação com a reforma do Ensino Médio, que determina apenas a língua inglesa 

como obrigatória. 

Depois de buscarem sem sucesso o apoio de senadores e deputados 

federais para a revogação da Lei do Novo Ensino Médio, o grupo — formado por 

docentes em Língua Espanhola da UFRGS, junto com as federais de Santa 

Maria, Pelotas, Rio Grande, Unipampa, Federal da Fronteira Sul e os Institutos 

Federais e o Colégio de Aplicação da UFRGS — ganhou a atenção da deputada 

estadual Juliana Brizola (PDT-RS), uma vez que ela apresentou o Projeto de 

Emenda Constitucional (PEC) 270/2018 determinando que o ensino do idioma 

conste como disciplina obrigatória nos currículos das escolas de Ensino 

Fundamental e Médio do Rio Grande do Sul, mas optativa para o aluno. 

A partir deste, outros Estados começaram a fazer o mesmo. Na Paraíba e em 

Rondônia, por meio de um projeto de lei, também foi garantida a oferta do idioma 

como veremos a seguir. Em Goiás, o movimento começou em agosto de 2018, com 

uma reunião na Universidade Federal de Goiás, única instituição a formar 

presencialmente professores de espanhol no Estado. Também fomos procurados 

por representantes de Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro, que 

começaram a se mobilizar. Nossas redes sociais não param de ganhar seguidores 

que apoiam a nossa causa — conta, entusiasmada, a professora do Instituto de 

Letras da UFRGS, Mônica Rodriguez, responsável pelas redes sociais do 

#FicaEspanhol.  

Entre as justificativas citadas pela PEC proposta por Juliana Brizola estão 

questões envolvendo economia e cultura: o mercado produtor gaúcho em 2017 teve 

quatro países de língua espanhola (Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai) entre os 

10 principais destinos de exportação, o Brasil faz fronteira com sete países que têm 

o espanhol como língua oficial, 27 cidades do Rio Grande do Sul fazem fronteira 

com o Uruguai e com a Argentina, o espanhol é a língua oficial em 21 países e as 

línguas oficiais acordadas entre Brasil e os países membros do Mercosul são o 

português, o espanhol e o guarani. 

Nunca é demais lembrar que garantir a oferta de ensino de línguas 

estrangeiras revela conhecimento da realidade linguística plural e, ainda, propicia 

vantagem sociocultural para aqueles aos quais a aprendizagem de tais línguas é 

garantida. O mundo do trabalho, associado às facilidades de comunicação e 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2018/04/entenda-a-base-nacional-comum-curricular-e-a-reforma-do-ensino-medio-cjg1en22b007401qllhv1upas.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2018/04/entenda-a-base-nacional-comum-curricular-e-a-reforma-do-ensino-medio-cjg1en22b007401qllhv1upas.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/ufrgs/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/ufsm/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/ufsm/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/ufpel/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/furg/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/unipampa/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/rio-grande-do-sul/
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locomoção internacionais vai sempre beneficiar aqueles alunos com melhor acesso 

ao ensino qualificado, o que certamente inclui o conhecimento da maior diversidade 

possível de línguas — argumentou a parlamentar na justificativa do projeto. 

A proposta tem a assinatura de 36 parlamentares, ganhou moções de apoio 

de 43 câmaras de vereadores e está na pauta da Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa avaliada em 7 de agosto de 2018.  

2.4 Em Rondônia: Projeto de Lei 1064/18- Inclusão do ensino de Língua 

Espanhola na rede estadual de Educação  

 

O deputado Anderson, presidente da Comissão de Educação da Assembleia 

Legislativa e autor da propositura, destacou que visava ao cumprimento de uma lei 

federal já em vigor no País, substituindo a Lei Estadual 1609/2006, sancionada 

anteriormente pelo Governo de Rondônia, que não contemplava vários pontos 

importantes, como os previstos na nova legislação, conforme o texto publicado no 

site4 do Deputado Anderson: 

Na tarde desta terça-feira (11) foi aprovado por unanimidade pela 
Assembleia Legislativa de Rondônia, o Projeto de Lei 1064/18, de 
autoria do deputado Anderson do Singeperon (Pros), que dispõe 
sobre a oferta da disciplina de Língua Espanhola na grade curricular 
dos alunos da rede estadual de ensino. De acordo com o 
parlamentar, com aprovação do Projeto de Lei, além de garantir a 
permanência dos profissionais em sala de aula e o futuro dos 
acadêmicos que cursam a disciplina na UNIR e em outras 
instituições, a Assembleia Legislativa está garantindo o ensino do 
idioma para uma grande maioria de jovens, que segundo dados do 
MEC, fazem a opção pela língua na hora de realizar as provas do 
Enem. 

 

O então deputado ressalta a importância da medida para fortalecer a 

educação pública. Tendo em vista que a Região faz fronteira com países que falam 

esse idioma, precisamos garantir o ensino do espanhol para os jovens do nosso 

Estado, assumiu um compromisso com os professores e acadêmicos que 

acompanhavam a sessão, de reunir-se com o governador do Estado, Daniel Pereira, 

com objetivo de garantir que a nova lei fosse sancionada. 

                                                           
4 https://jhnoticias.com.br/politica/assembleia-aprova-projeto-lei-do-deputado-anderson-do-

singeperon-que-garante-a-inclusao-do-ensino-de-lingua-espanhola-na-rede-estadual-de-educacao/ 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/assembleia-legislativa/
https://jhnoticias.com.br/politica/assembleia-aprova-projeto-lei-do-deputado-anderson-do-singeperon-que-garante-a-inclusao-do-ensino-de-lingua-espanhola-na-rede-estadual-de-educacao/
https://jhnoticias.com.br/politica/assembleia-aprova-projeto-lei-do-deputado-anderson-do-singeperon-que-garante-a-inclusao-do-ensino-de-lingua-espanhola-na-rede-estadual-de-educacao/
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Mesmo com todas as vitórias e avanços da língua espanhola como disciplina 

obrigatória na grade curricular no Estado de Rondônia, podemos ver no quadro 

citado anteriormente, de oferta da língua espanhola na Escola Estadual João Bento 

da Costa onde trabalho até o atual momento, que o  espanhol está no horário 

regular mas não contempla a todos, visto que, a aula de língua  espanhola acontece 

ao mesmo tempo que a de língua inglesa, fazendo com que ao escolher uma língua, 

o aluno fique impedido de fazer a outra, como já afirma Calvet:  

A política linguística (determinação das grandes decisões referentes 
às relações entre língua e sociedade) e o planejamento linguístico 
(sua implementação) são conceitos recentes que englobam apenas 
em parte essas práticas antigas. (CALVET, 2007, p. 11 – destaque 
do autor). 

Diante do exposto, devemos salientar a importância das políticas públicas, 

das políticas educacionais e linguísticas para a melhoria da educação de um país. 

Os estudos voltados para as políticas linguísticas e sua implementação são 

assuntos recentes embora pautados em práticas antigas. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

O bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio pode permitir ou 

facilitar ao aluno o ingresso a Educação Superior, além de os resultados poderem 

ser utilizados também para sua participação em programas de intercâmbio e de 

financiamento estudantil. Em 2010 o ENEM, passou a incluir cinco questões de 

língua estrangeira, podendo o aluno optar, pela prova de inglês ou de espanhol.  

Nesta pesquisa, interessa-nos a opção de língua estrangeira escolhida pelo 

estudante no momento da inscrição, considerando as questões de políticas 

linguísticas envolvidas que a embasam e o justificam, seu formato e seus objetivos, 

bem como os documentos que fundamentam o ensino de línguas estrangeiras no 

país e a construção do currículo escolar, abordando os aspectos práticos, como o 

seu possível impacto social. 

3.1 Método 

 

A Metodologia aplicada foi a de método misto (quantitativa, descritiva e 

explicativa), em que os pesquisadores coletam informações detalhadas usando 

vários procedimentos de coleta de dados durante um período de tempo (Stake, 1995 

in Creswell, 2010, p. 248).  

A pesquisa quantitativa permite a quantificação de dados e o seu tratamento 

por meio de técnicas estatísticas simples ou complexas. O objetivo é conferir 

exatidão aos resultados, redução de possíveis distorções ocorridas a partir da 

análise e interpretação dos dados e consequente ampliação da margem de 

segurança. (BOOTH, COLOMB e WILLIAMS, 2008; CRESWELL,2007; DIEHL e 

TATIM, 2004; OLIVEIRA, 2002). 

 

3.2 Análise de Dados 

A análise dos dados e desenvolvimento dessa dissertação justifica-se não 

apenas por tal escassez de pesquisas, e levantamentos de dados sobre a situação 

do espanhol no país, mas pela relevância do tema, que nos permite compreender 

aspectos sobre políticas linguísticas relacionadas às línguas estrangeiras no Enem 

no currículo escolar brasileiro. 
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Diante desse quadro, abordar a análise de dados enquanto etapa do 

processo de investigação científica configura-se como relevante, uma vez que a 

tentativa de identificar especificidades pode significar melhores condições para o 

desenvolvimento de novos estudos, com base num melhor e maior entendimento. 

Corroborando Demo (1994, p. 86), a ciência não deve ser uma acumulação 

de resultados definitivos, mas sim o questionamento inesgotável e sistemático de 

uma realidade reconhecida também como inesgotável.  

Nesse sentido fazer ciência é, na essência, questionar com rigor, na acepção 

precisa de atitude sistemática cotidiana, não de resultado esporádico, estereotipado, 

especial. Assim, as conquistas das Ciências Naturais (como a Física, a Química e a 

Biologia) influenciaram e ainda vêm influenciando as formas através das quais as 

Ciências Sociais ou Humanas concebem e estudam a sociedade.  

Os métodos qualitativos são mais indicados para as investigações de 

perspectiva interpretativa ou crítica, que procuram essencialmente descrever, 

decodificar e traduzir o sentido e não a frequência de eventos ou fenômenos do 

mundo social (Merriam, 1998, p. 57). 

Por outro lado, os métodos quantitativos são mais indicados nas 

investigações de medição objetiva e quantificação de resultados, conforme Godoy:  

 

[...] num estudo quantitativo o pesquisador conduz seu trabalho a 
partir de um plano estabelecido a priori, com hipóteses claramente 
especificadas e variáveis operacionalmente definidas. Preocupa-se 
com a medição objetiva e a quantificação dos resultados. Busca a 
precisão, evitando distorções na etapa de análise e interpretação dos 
dados, garantindo assim uma margem de segurança em relação às 
inferências obtidas (Godoy, 1995a, p. 58). 

 

No cerne da defesa do método quantitativo enquanto suficiente para explicar 

a realidade está a questão da objetividade, a qual somente é possível se for 

realizada por instrumentos padronizados, pretensamente neutros, assegurando, 

assim, precisão e objetividade. 

Uma vez que o problema de pesquisa foi identificado, cabe então ao 

investigador decidir sobre seleção da amostra, como serão coletados os dados, 

quem e quantos participantes serão entrevistados ou observados, que documentos 

serão lidos, e assim por diante (Merriam, 1998).  

Na pesquisa de caráter quantitativo geralmente os dados coletados são 

submetidos à análise estatística, com a ajuda de computadores. Na análise 
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quantitativa, como relata Oppenheim (apud Roesch, 1996, p. 142), pode-se calcular 

médias, computar percentagens, examinar os dados para verificar se possuem 

significância estatística, pode-se calcular correlações, ou tentar várias formas de 

análise multivariada, como a regressão múltipla ou a análise fatorial.  

Estas análises permitem “extrair sentido dos dados”, ou seja, testar hipóteses, 

comparar os resultados para vários subgrupos, e assim por diante.  

3.3 A Pesquisa 

 

A pesquisa inicial foi elaborada por meio de fontes secundárias de dados nos 

microdados do Enem. É possível identificar a opção de língua estrangeira para as 

edições de 2012 a 2017.  

Essa identificação é realizada por meio da variável TP_LINGUA, em que o 

valor 0 está associado à escolha do idioma Inglês e o valor 1 ao idioma Espanhol. 

Os Microdados do ENEM 2018 não foram divulgados até a conclusão dessa 

pesquisa e não foram analisados. Por limitações do Excel 2016, foram analisadas as 

inscrições de 1 a 1.048.575 (limite de 1.048.576 linhas por planilha) de cada ano da 

amostra, utilizando regra de proporcionalidade com o número de inscritos daquele 

ano para estimar o total, regra essa que atende as regras de estudos estatísticos de 

amostragem. Posteriormente essa análise será refeita utilizando o SPSS  Statistics, 

possibilitando assim conhecer o número exato. 

Os métodos quantitativos envolvem o processo de coleta, análise, 

interpretação e redação dos resultados de um estudo. (CRESWELL, 2006, p. 235).  

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica, possibilitando a criação de 

índices de análise e gráficos comparativos, como forma de análise dos dados, 

precedidos de uma pesquisa documental para respaldar os objetivos e resultados, 

entrando assim na fase descritiva desta pesquisa, ou seja, é um estudo empírico 

que pesquisa um acontecimento atual dentro do seu contexto, utilizando-se várias 

fontes de evidência (GIL, 2007, p. 98). 

Segundo Kerlinger (1910, p. 146) e Siena (2013, p. 245) os procedimentos se 

vinculam com a característica da objetividade científica e visam a evitar predileções 

e influências. A consulta bibliográfica afirma que os procedimentos aumentam a 

probabilidade de obter-se conhecimento fidedigno e válido.  
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Sob o ponto de vista dos procedimentos e das técnicas utilizadas foi realizada 

uma Pesquisa Documental, esse tipo possui características semelhantes àquelas 

referidas para pesquisa bibliográfica, diferindo desta em relação às fontes dos 

dados.  

A pesquisa documental é elaborada utilizando materiais (documentos, banco 

de dados etc.) que não receberam tratamento analítico ou que podem ser 

reelaborados pelo pesquisador.  

3.4 Universo e Amostra 

Com relação ao universo e amostra, Vergara (1997, p. 89) e Gil (1999, p. 76) 

consideram o primeiro um conjunto de elementos (organizações, produtos, 

pessoas...) que possui as características que serão objeto de estudo, enquanto que 

amostra é uma parte do universo, escolhida segundo algum critério de 

representatividade. O Período de análise considerou os Microdados do ENEM de 

2012 a 2018, disponíveis para download no portal do INEP. 

O Vestibular tradicional era forma de acesso aos estudos universitários 

brasileiros, se tratava de uma prova, realiza por cada Instituição Educativa Superior 

(IES) para o ingresso nas suas carreiras, boa parte dos vestibulares contava com 

uma prova de língua estrangeira que tradicionalmente era o inglês ou o francês. Em 

1986 algumas universidades do Estado do Rio de Janeiro incluíram o espanhol entre 

as opções de língua estrangeira no vestibular. 

No Mapa Lingüístico de la Lengua Española en Brasil, realizado pela 

Consejería de Educación da Embaixada da Espanha em Brasília em 1995, podemos 

observar o quadro sobre opções de língua estrangeira no Vestibular de treze 

universidades brasileiras: 
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Podemos perceber que a partir da oferta de língua estrangeira pelas 

universidades brasileiras registrou-se um percentual animador de mais de 40% de 

optantes pelo espanhol. 

Em 1998, quase todas as universidades do país, federais e 
estaduais, públicas e privadas, incluíam em seus processos seletivos 
o conhecimento de espanhol, que chegou a ser a língua estrangeira 
mais demandada, na frente, inclusive, do inglês em algumas 
universidades”. (MORENO FERNÁNDEZ, 2005: 23). 

 

3.5 ENEM 

Em 1998, foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com o 

objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, 

buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade.  

É um exame individual, de caráter voluntário, oferecido anualmente aos 

estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio nos anos 

anteriores, com a função de exame de rendimento externo, cujo propósito era a 

obtenção de informações quantitativas a respeito da educação no Brasil ao final da 

Educação Básica.  

Nessa versão, o exame era composto por 63 questões, estruturadas a partir 

de uma matriz de 21 habilidades, e uma redação, que não era obrigatória, e aplicado 

em um único dia.  

O responsável pela elaboração e aplicação dessas provas, desde seu início, 

é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), órgão 
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encarregado de implementar as políticas de avaliação do MEC.  

A primeira edição do ENEM aconteceu em 184 municípios, o exame teve 157 

mil inscritos e o número foi crescendo consideravelmente, chegando a mais de 4 

milhões em 2008, último ano dessa primeira versão. 

  Três objetivos foram propostos pelo MEC em relação ao ENEM, de acordo 

com o “Relatório Final do ENEM de 1998”, apresentado pelo INEP: 

 
 oferecer uma referência, para que cada cidadão possa 

proceder à sua auto-avaliação, com vistas às escolhas 
futuras, tanto em relação ao mercado de trabalho, quanto em 
relação à continuidade de estudos;  

 estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como 
modalidade alternativa ou complementar aos processos de 
seleção, nos diferentes setores do mundo do trabalho;  

 estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como 
modalidade alternativa ou complementar aos exames de 
acesso aos cursos profissionalizantes pós-médios e ao 
ensino superior. (BRASIL; INEP, 1998).  

 
Assim sendo, os responsáveis pela elaboração do exame já sinalizavam seus 

interesses, e esses de certa forma, foram mantidos mesmo após a reformulação do 

Enem. Além disso, a presidente do INEP em 1998, Maria Helena Guimarães de 

Castro, ao apresentar o relatório do exame, declara: 

A implantação bem-sucedida, deste exame, completa os 
instrumentos de avaliação criados pelo MEC, para induzir os 
esforços de melhoria da qualidade da educação nos diferentes níveis 
de ensino. (BRASIL; INEP, 1998, p. 6). 

 

Seu objetivo é oferecer uma referência baseada nas competências e 

habilidades desenvolvidas ao longo da Educação Básica e consta de duas provas: 

uma objetiva, perguntas de múltipla escolha, e uma redação.   

Os resultados que os alunos obtêm no ENEM não substituem as qualificações 

obtidas no Vestibular, prova tradicional de acesso à universidade, se bem que em 

2008 existiam cerca de 550 instituições de Educação Superior, entre públicas e 

privadas, que utilizam de alguma forma a nota do ENEM em seu processo seletivo.  

Respeitando a autonomia das universidades, a utilização dos resultados do 

Enem para acesso ao ensino superior pode ocorrer como fase única de seleção ou 

combinado com seus processos seletivos próprios. 

Foram implementadas mudanças no Exame que contribuem para a 

democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições 
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Federais de Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica e para induzir a 

reestruturação dos currículos do ensino médio. 

Em 2009, quando o Enem foi reformulado, uma vez que se buscava propor 

que ele ganhasse outra função além da inicial, de rendimento externo, tornou-se um 

exame de entrada nas instituições de Educação Superior, com enfoque nas 

Universidades Federais.  

Para o Governo, o exame assumiu novos objetivos, todos eles relevantes, de 

acordo com o documento elaborado pelo Ministro da Educação em 2009, Fernando 

Haddad, o ENEM tem como um dos seus objetivos servir como exame de entrada 

de instituições federais de Educação Superior:  

 
A nova prova do ENEM traria a possibilidade concreta do 
estabelecimento de uma relação positiva entre o ensino médio e o 
ensino superior, por meio de um debate focado nas diretrizes da 
prova. Nesse contexto, a proposta do Ministério da educação é um 
chamamento. Um chamamento às IFES para que assumam 
necessário papel, como entidades autônomas, de protagonistas no 
processo de repensar o ensino médio, discutindo a relação entre 
conteúdos exigidos para ingresso na educação superior e 
habilidades que seriam fundamentais, tanto para o desempenho 
acadêmico futuro, quanto para a formação humana. (BRASIL, MEC, 
2009, p. 211). 

 

Assim, conforme a publicação dos seus editais entre 2009 e 2016, os 

resultados são utilizados para selecionar alunos para instituições de Educação 

Superior, medir a qualidade, certificar a conclusão e aperfeiçoar os currículos do 

Ensino Médio, além de subsidiar a implementação de políticas públicas, desenvolver 

indicadores sobre a educação brasileira, selecionar participantes a programas 

governamentais de financiamento estudantil e possibilitar a auto avaliação do 

examinando.  

A língua estrangeira foi incluída no exame em 2010, e, no ato da inscrição, o 

candidato pode optar por fazer a prova de língua inglesa ou espanhola. Tal inserção, 

certamente, também tem influências políticas, seja para avaliar esse ensino na 

Educação Básica, seja para se assemelhar aos demais exames vestibulares, como 

o da USP, da Unicamp, da Unesp, seja ainda para avaliar o conhecimento 

necessário que os candidatos precisarão na graduação.  

Naquele ano, quando a língua estrangeira passou a ser avaliada, os 

elaboradores do ENEM foram coerentes ao não avaliarem apenas a língua inglesa, 

como a maioria dos exames vestibulares, possibilitando que o candidato escolhesse 
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entre inglês e espanhol. Porém, enquanto a LDB permitia a escolha pela 

comunidade escolar, em diversos contextos como, por exemplo, o Estado do Pará, 

onde, segundo o Censo Escolar (2016), em alguns municípios uma língua indígena 

é ensinada, o aluno poderia ser prejudicado no ENEM. 

No entanto, como a oferta de espanhol havia se tornado obrigatória a partir de 

2010, o ENEM, ao possibilitar que o candidato escolhesse o espanhol, tornava a 

prova mais democrática e, além disso, incentivava que a lei 11.161 de 2005 fosse 

realmente posta em prática, antes da sua revogação em 2016. 

O ENEM também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo 

Governo Federal, tais como o Programa Universidade para Todos – (ProUni) e 

também o Sistema de Seleção Unificada – (Sisu), sistema informatizado gerenciado 

pelo Ministério da Educação (MEC) no qual instituições públicas de ensino superior 

oferecem vagas para candidatos participantes do ENEM. 

 

  3.6 Análise dos dados coletados 

 

Atualmente, as notas obtidas no Exame são utilizadas de diversas maneiras, 

inclusive como requisito de acesso ao ensino superior em instituições públicas e 

privadas de todo país. Os resultados também auxiliam tanto estudantes quanto pais, 

professores, diretores das escolas e gestores educacionais a refletirem sobre a 

eficácia do aprendizado no Ensino Médio, podendo servir como subsídio para 

estabelecer estratégias de melhoria da qualidade da educação. 

A pesquisa, entendida como a atividade básica da ciência na sua indagação e 

construção da realidade, vincula pensamento e ação. Minayo (1994,p. 17) considera 

que “nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema da vida prática”.  

Assim, a pesquisa se realiza fundamentalmente por uma linguagem fundada 

em conceitos, proposições, métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com 

um ritmo próprio e particular. Tal ritmo é denominado ciclo de pesquisa, que 

representa um processo de trabalho em espiral que começa com um problema ou 

uma pergunta e termina com um produto provisório capaz de dar origem a novas 

interrogações. 
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Fonte: Elaborado pela autora, com os 
microdados do INEP  

Fonte: Elaborado pela autora, com os microdados do INEP 

O ciclo de pesquisa, segundo Minayo (1994, p. 159), compõe-se de três 

momentos: fase exploratória da pesquisa, trabalho de campo e tratamento do 

material. 

Na fase exploratória da pesquisa, são interrogados aspectos referentes ao 

objeto, aos pressupostos, às teorias pertinentes, à metodologia apropriada e às 

questões operacionais necessárias para desencadear o trabalho de campo. Em 

seguida é estabelecido o trabalho de campo, que consiste no recorte empírico da 

construção teórica elaborada no momento.  

É nessa etapa que são combinadas várias técnicas de coleta de dados.  Por 

fim, faz-se necessário elaborar o tratamento do material recolhido no campo, que 

pode ser subdividido em: ordenação, classificação e análise propriamente dita. 

  A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. 

Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das 

respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente 

obtidos (Gil, 1999, p. 168). 

A pesquisa analisou a opção de escolha de língua estrangeira pelos 

candidatos no ato da inscrição do ENEM. O Gráfico 1 mostra o número de inscritos 

no ENEM (Nacionalmente) no período abrangido nessa pesquisa:  
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Podemos observar no gráfico que o recorde de inscritos no ENEM acontece 

em 2014, com 8,7 milhões de inscrições confirmadas e que o número de inscritos no 

ENEM 2018 foi o menor dos últimos sete anos 5.5 milhões. Nas últimas cinco 

edições do ENEM, 11.494.312 inscritos faltaram às provas.  

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), essas abstenções 

representam prejuízo de quase R$ 1 bilhão. Para evitar gasto desnecessário de 

dinheiro público, o MEC anunciou mudanças no ENEM 2018.  

O aumento da taxa, o ENEM 2014 foi o último em que a taxa cobrada foi de 

R$ 35, valor relativamente baixo se comparado ao valor dos vestibulares 

tradicionais. Em 2015, o preço para participar das provas deu um salto para R$ 63, o 

que assustou parte dos estudantes e freou um pouco as participações, havendo uma 

queda de 1 milhão de inscritos.  

Em 2016, o crescimento da taxa foi pouco: de R$ 63 para R$ 68. Esta edição 

apresentou novo aumento nas inscrições e chegou próximo ao recorde de 2014, 

fechando em 8,6 milhões de inscritos confirmados.  

Já o ENEM 2017 pegou milhares de estudantes de surpresa. A taxa do 

exame subiu de R$ 68 para R$ 82. A justificativa do INEP foi o custo operacional do 

exame e a atualização monetária. Além da alta do valor na taxa, trouxe consigo 

outras mudanças: novos critérios para concessão de isenção e o fim da 

autodeclaração de carência, mudança da prova para dois domingos consecutivos, 

não mais apenas um fim de semana, deixou de servir para certificação de conclusão 

do ensino médio. A partir de 2017, os jovens passaram a obter o diploma por meio 

do Encceja (Exame Nacional de Certificação De Competências de Jovens e 

Adultos). As mudanças resultaram na queda nas Inscrições: 

Em coletiva de imprensa, o então ministro da Educação, Rossieli 
Soares, afirmou que essa quantidade está mais próxima ao número 
dos que fazem as provas, o que representa "o sucesso das 
mudanças adotadas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) para promover a inscrição consciente e evitar o 
desperdício da verba pública".  

 

O gráfico 2, mostra o quantitativo de alunos inscritos no Enem do Estado de 

Rondônia, acompanhando os dados nacionais mantendo inclusive o auge em 2014, 

último em que a taxa de inscrição comparada a outros vestibulares era relativamente 

baixa, como já mencionado anteriormente: 
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Fonte: Elaborado pela autora, com os microdados do INEP 

Fonte: Elaborado pela autora, com os microdados do INEP 

 

O Gráfico 3 mostra o quantitativo relacionado à opção de língua estrangeira, 

feita no ato da inscrição pelo candidato nas edições do ENEM DE 2012 à 2017. 

 

 

De acordo com o Gráfico 3, o número de alunos de optantes pela Língua 

Espanhola é superior ao de inglês em todos os anos do período analisado, nesse 

caso não podemos esquecer de destacar o fato de que mesmo o inglês sendo 

disciplina presente na grade curricular, a maioria dos alunos ainda opta pela língua 

espanhola, que vem cada vez mais conquistando seu espaço na preferência dos 

inscritos no ENEM, como opção de Língua.  
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Fonte: Elaborado pela autora, com os microdados do INEP 

É inegável que a similaridade com nossa língua mãe, faz com que a procura 

pelo espanhol seja alta. Mas devemos reconhecer também que a contribuição das 

políticas linguísticas e dos debates voltados para LE no Brasil e especialmente em 

Rondônia vem ao longo do tempo, mesmo que timidamente ganhando espaço.  

Blanco (2018, p. 74) mostra em sua tese que alguns participantes da sua 

pesquisa afirmam que escolheram o espanhol na prova de língua estrangeira do 

ENEM porque gostam das aulas e aprenderam, além da língua, seus aspectos 

culturais, tornando sua aprendizagem mais completa e aumentando seus interesses 

por essa língua. Isso valoriza a diversidade cultural étnica e linguística que envolvem 

o ensino da língua espanhola.  

Ainda a professora de espanhol, que participou da pesquisa em 2018, não só 

considera que a língua pode auxiliá-los no mercado de trabalho futuramente, mas 

também enquanto cidadãos, estimulando-os a refletir sobre aspectos culturais.  

A Diferença percentual a nível nacional entre as duas línguas está diminuindo, 

como podemos ver no Gráfico 4: 

 

 

O espanhol como uma segunda língua, ganhou relevante notoriedade a partir 

da lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005, embora ela tenha sido revogada em 2016, 

sua relevância não pode ser desconsiderada, pois suas consequências se 

mantiveram, mesmo com a revogação, como podemos perceber a partir dos dados 

extraídos do INEP desde a primeira edição 2012 (com língua espanhola) até a 2017, 

em todas o espanhol teve maior número de inscritos em relação ao inglês.    

Isso só reforça que revogação da lei foi equivocada, pela relevância da língua 
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Fonte: Elaborado pela autora, com os microdados do INEP 

espanhola, pela resistência que a disciplina teve, pelo investimento governamental 

na formação de professores e na oferta de material didático de espanhol pelo PNLD, 

pelo movimento em favor dessa língua.  

O espanhol não pode ser visto apenas como uma mera mudança no 

currículo, deve ser pensado a partir dos pressupostos políticos, sociais e culturais 

que refletem esse ensino. 

Como reiteram Maciel e Oliveira (2012, p. 158), a obrigatoriedade da oferta da 

língua espanhola não envolve apenas aspectos educacionais, mas pode ser vista 

como um gesto político, a partir de interesses políticos e econômicos com países 

com os quais o Brasil faz fronteiras, nesse sentido, para Maciel e Oliveira (2012, p. 

06): 

[...] antes de qualquer pensamento neste sentido, deve-se refletir 
sobre o papel da educação que transcende interesses políticos e 
econômicos e deve garantir a qualidade de ensino, numa perspectiva 
de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

Quando a análise proposta nessa pesquisa trata da zona de fronteira que é o 

Estado de Rondônia, o Gráfico 5 mostra um contraste em relação ao Gráfico 3:  

 

 

 Como consta no Gráfico 5, a diferença em relação aos optantes pela língua 

espanhola é maior no Estado de Rondônia em relação à análise Nacional. 

  O Gráfico 6 mostra o mesmo dado, porém percentualmente, possibilitando 

melhor visualização dessa diferença: 
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Fonte: Elaborado pela autora, com os microdados do INEP 

 

A predileção pela opção de língua espanhola em Rondônia é 

significativamente maior, pode-se dizer que o ensino do espanhol avançou, se 

observam importantes melhorias aqui em relação a esse tema, onde desde 2005 

foram realizados concursos com um considerável número de vagas para professores 

de espanhol, o que nos fez contar com o aumento de centros públicos onde é 

ministrado o espanhol. Passando pelo período da implantação da Lei 11.161 até o 

último Projeto de Lei 1064/18, de autoria do deputado Anderson para fortalecer a 

educação pública rondoniense. 

Não se pode deixar de mencionar o emprenho da Universidade Federal de 

Rondônia por meio de diversas ações, para manter em atividade o curso de Letras 

Espanhol, formando profissionais para suprir a demanda do sistema educacional 

brasileiro e rondoniense, mediando a implementação de políticas linguísticas, 

através de convenio com instituições estrangeiras como a Espanha citada no 

começo desta dissertação, com Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID).  

O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos 

presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando 

graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública.  

O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da 

rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação 

superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. 
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A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais de 

educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas escolas 

públicas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja 

abaixo da média nacional, de 4,4.  

Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do magistério nas 

áreas da educação básica com maior carência de professores com formação 

específica: ciência e matemática de quinto a oitavo anos do ensino fundamental e 

física, química, biologia e matemática para o ensino médio. 

Os coordenadores de áreas do conhecimento recebem bolsas mensais de R$ 

1,2 mil. Os alunos dos cursos de licenciatura têm direito a bolsa de R$ 350 e os 

supervisores, que são os professores das disciplinas nas escolas onde os 

estudantes universitários vão estagiar, recebem bolsa de R$ 600 por mês.  

Podem apresentar propostas de projetos de iniciação à docência instituições 

federais e estaduais de ensino superior, além de institutos federais de educação, 

ciência e tecnologia com cursos de licenciatura que apresentem avaliação 

satisfatória no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

Os estabelecimentos devem ter firmado convênio ou acordo de cooperação 

com as redes de educação básica pública dos municípios e dos estados, prevendo a 

participação dos bolsistas do PIBID em atividades nas escolas públicas. 

     Trata-se de programa que se faz de fundamental importância na região 

como incentivo à docência aos professores de espanhol, levando em consideração 

que o e Estado faz fronteira com a Bolívia (que tem o espanhol como língua oficial), 

assegurando o ensino do espanhol para os jovens do Estado, reconhecendo então a 

importância das políticas linguísticas para difusão de línguas estrangeiras diante do 

número significativo de alunos inscritos em espanhol no Estado. 
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Fonte: Elaborado pela autora, com os microdados do INEP 

Fonte: Elaborado pela autora, com os microdados do INEP 

 

  

Conforme o gráfico 7, o percentual de escolha da língua espanhola é superior 

ao nacional no Estado de Rondônia. O fato de ser um estado que faz fronteira com a 

Bolívia e que está inserido no contexto amazônico, igualmente cercado por países 

cuja língua oficial é o espanhol.  

Além disso, com a implantação da lei n° 11.161, de 5 de agosto de 2005, que 

torna obrigatória a oferta do ensino de espanhol na rede pública, provocando a 

preferência pelo idioma no estado Relacionando, considerando as necessidades e 

peculiaridades socioeconômico-culturais e das fronteiras de língua espanhola do 

Estado uma pesquisa semelhante foi desenvolvida por Mendoza (2012, p. 29) na 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, na qual o objetivo principal era 

[...] contribuir com subsídios para a elaboração de uma proposta 
curricular para a Língua Espanhola no ensino médio no Estado de 
Rondônia, contemplando as necessidades e peculiaridades 
sócioeconômico-culturais e das fronteiras de língua espanhola do 
Estado. (MENDOZA, 2012, p. 6) 

 

Nos estudos realizados no que se refere ao ensino de língua espanhola no 

Estado de Rondônia.  

O autor contextualiza o tipo de público que Rondônia possui e a necessidade 

de que haja um currículo multicultural, pois como se não bastasse toda a 

contestação que existe no currículo em amplo sentido, ainda há que se considerar 

questões que rodeiam o currículo de língua espanhola dentro do Estado. 

Ademais de o estado ser formado por pessoas provenientes de diversos 
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Fonte: Elaborado pela autora, com os microdados do INEP 

estados brasileiros, ainda há o fato de, por se situar na fronteira, haver o contato 

com a população boliviana (MENDOZA, 2012, p. 87).  

O trabalho destaca que mesmo estando em região de fronteira, apenas em 

2009 o governo do Estado mobilizou-se para a implantação da disciplina de 

Espanhol, tendo em vista o prazo dado pela lei 11.161/05 para sua implantação: 

[...] observa-se que o estado de Rondônia não possuía uma proposta 
curricular para a disciplina de Espanhol como Língua Estrangeira 
Moderna. Somente no ano de 2009 que a Secretaria de Educação do 
Estado inicia discussões para a elaboração das propostas 
curriculares, dentro destas, a que correspondem à língua espanhola, 
com o intuito de ter uma fundamentação teórica e prática para um 
projeto de currículo para o ensino de língua espanhola nas escolas 
públicas de ensino médio do Estado de Rondônia, e sirva (sic) como 
ferramenta para trabalhar na integração com os nossos vizinhos dos 
países fronteiriços de fala espanhola, ainda mais, que a via de 
acesso ao oceano Pacifico, a Transoceânica, já é uma realidade. 
(MENDOZA, 2012, p. 33-34) 

 

O Gráfico 8 apresenta a opção pelo Inglês, comparando Rondônia X 

Nacional, fica claro uma situação inversa ao Espanhol. 

 

 

De modo a fazer uma análise comparativa dos Microdados do ENEM com os 

alunos das escolas, teremos agora uma análise da quantidade de alunos da terceira 

série da Escola João Bento da Costa, do total de alunos por turma com a quantidade 

que opta pela língua espanhola.  
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Criada pelo Decreto nº7812 de 25 de abril de 1997, promulgada pelo então 

Governador Valdir Raupp de Matos no dia 26 de maio de 1997, a Escola Estadual 

João Bento da Costa é reconhecida como referência na excelência em educação 

pública no Estado de Rondônia, alicerçada nas peculiaridades inerentes ao ensino.  

Em 2001, os professores José de Arimatéia, Walfredo Tadeu Vieira da Silva e 

José do Nazareno Silva, que atuam em escolas estaduais, particulares e pré-

vestibulares de Porto Velho - RO coordenaram uma reunião com a Direção da 

E.E.E.F.M.J.B. C, na qual levaram a efeito uma série de proposições referentes à 

implantação do PROJETO TERCEIRÃO. 

Partindo da preocupação com a formação inadequada de alunos da escola 

pública que concluem o Ensino Médio e não conseguem ingressar em uma 

Universidade Federal pela falta de conhecimentos suficientes em igualdade de 

condição com os outros jovens de classe média que estudam em instituições 

privadas da cidade, que são mais preparados para enfrentar um vestibular.  

A Escola João Bento da Costa, com o objetivo de romper a barreira da 

exclusão para o aluno da Escola Pública em relação à Universidade Federal, buscou 

a implementação do PROJETO TERCEIRÃO, a partir do ano de 2001, numa 

perspectiva de escola inclusiva oferecendo oportunidades aos alunos de diferentes 

condições socioeconômicas, culturais, capacidades e interesses.  

Segundo dados da SEDUC, a Escola João Bento da Costa possui seiscentos 

e quarenta e um alunos matriculados no Terceiro Ano, abrangendo os três turnos 

(Manhã, Tarde e Noite), porém o Projeto Terceirão é realizado apenas nos Turnos 

da Manhã e da Tarde, sendo esses alunos o alvo desta pesquisa.  

O quadro a seguir é referente ao ano de 2018, devido ao fato de que nesse 

ano, o aluno optava por apenas uma língua estrangeira no horário regular das aulas. 

Em outros anos fizeram as duas disciplinas em horários distintos, ou optaram 

pelo espanhol mas fora do horário regular dificultando a adesão por parte dos alunos 

por diversos motivos já citados).  

A amostra representa de forma genuína as escolas do Estado, tendo em vista 

que a Escola João Bento é a maior de Rondônia. No quadro 3 temos a opção de 

língua estrangeira dos alunos da terceira série do ensino médio, da escola Joao 

Bento da Costa, no ano de 2018: 
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Fonte: Elaborado pela autora, com os dados do Diário Eletrônico da SEDUC 

Quadro 3 - João Bento da Costa 

Terceira Série 2018 

Turma Total Espanhol Inglês 

1 36 18 18 

2 37 21 16 

3 36 20 16 

4 37 24 13 

5 36 25 11 

6 36 23 13 

7 35 24 11 

8 35 22 13 

9 37 16 21 

10 36 25 11 

11 32 20 12 

12 31 13 18 

13 32 18 14 

14 34 11 23 

15 33 17 16 

16 35 22 13 

17 39 26 13 

18 37 22 15 

19 34 18 16 

20 24 12 12 

TOTAL 692 397 295 

 

 

Os dados referentes ao quadro 3 mostram 20 turmas de terceira série do 

ensino médio, o número de alunos por turma, o quantitativo por turma e quantitativo 

geral referente a escolha de língua estrangeira (inglês ou espanhol). Em um total de 

692 alunos, a maioria 397 escolhe o espanhol, mantendo a preferência pelo 

espanhol igualmente aos dados extraídos do INEP. Essa primazia não pode ser 

ignorada pelas autoridades que criam as leis nesse país, os números dizem muito 

do quanto o Brasil está envolvido com a língua dos países latino americanos que 

nos cercam mesmo que implicitamente. Inúmeras podem ser as causas dessa 

preferência, entre elas está similaridade linguística entre português e espanhol. 

No Brasil, ainda se encontra arraigada a ideia de que o espanhol é uma 

língua fácil e de que sua aprendizagem é facilitada pela proximidade com o 

português.  

Entretanto, estudos que focam a similaridade linguística entre português e 

espanhol vêm apontando que essa ideia de facilidade não se concretiza ao longo do 
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processo de aquisição (CAMORLINGA ALCARAZ, 2005; HENRIQUES, 2005; 

VILLALBA, 2002). Apesar de a maior parte dos alunos escolherem o espanhol, o 

desempenho não é tão animador. De forma geral, segundo os últimos microdados 

divulgados do ENEM, o índice de acerto das questões de língua inglesa e espanhola 

na prova aplicada em 2015, traduzido em gráficos pelo blog ENEM.com foi: 

  

Desempenho dos Candidatos em língua estrangeira. 2015 

(fonte:http://blog.enem.com.br/wp-content/uploads/2016/05/espanhol_ingles.png) 

 

Dessa forma, notamos que o índice de acerto das questões, embora em 

ambos os casos seja menor que a metade, na prova de inglês é maior que o de 

espanhol. Podemos inferir, a partir dessas informações, que o grau de dificuldade 

das provas pode divergir, mas, principalmente, pode sugerir que muitos alunos, 

assim como aponta Blanco (2013, p. 106), optam pela prova de espanhol sem ter 

estudado esse idioma, por não acreditar que saibam inglês o suficiente. Embora 

essa proposição não apareça explicitamente nos dados deste estudo, é preciso 

considerá-la, pois está fundamentada em duas fortes crenças: de que não se 

aprende inglês na escola pública e que espanhol é fácil, parecido com a Língua 

Portuguesa. 

Para Menken (2008, p. 72), devido aos poderes dos exames, principalmente 

os de alta relevância e larga escala, como o ENEM, é fundamental que sejam feitos 

estudos para determinar qual o seu impacto no contexto escolar e qual sua relação 
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com as políticas linguísticas oficiais. Se a maioria que escolhe espanhol, tem 

desempenho inferior à minoria que escolhe a inglês, e essa atuação precisa ser 

estudada.  

Coerente com isso, e assim como propõe Andrews (2008, p. 129), 

idealmente, o processo inicia-se na proposta, ainda não oficial, de políticas 

linguísticas, buscando inovação curricular, e segue para elaboração e 

implementação de um exame de alta relevância. Na sequência, analisa-se seu 

impacto em sala de aula para, por fim, elaborar e divulgar a proposta de inovação.  

Sobre esses estudos, para Shohamy (2008, p. 157), um dos maiores avanços 

nas pesquisas da área de exames de línguas foi a compreensão das suas funções, 

uma vez que eles passaram a ser vistos como instrumentos relacionados a aspectos 

políticos, sociais e educacionais e não mais apenas como medição de 

conhecimento. Assim, a qualidade dos exames deixou de enfatizar seus aspectos 

psicométricos e passou a valorizar seu impacto, sua ética, sua confiabilidade, e suas 

consequências. Ou seja, os exames passaram a ser vistos como maneira de 

alteração curricular e de alteração da ordem social vigente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto nesta pesquisa, a situação da Língua Espanhola no Brasil 

melhorou bastante nos últimos anos, seja por meio da publicação da Lei 

11.161/2005, seja pela sua inserção no ENEM como opção de Língua estrangeira ao 

lado do Inglês, passando por diversas lutas que acabaram frutificando com a 

melhoria das políticas públicas com relação ao Ensino do Espanhol. 

A revogação da Lei 11.161 foi um grande retrocesso, porém alguns estados, 

Rondônia entre eles, conseguiram através de outros caminhos manter a oferta da 

Língua na rede pública de ensino.  

É interessante observar que os dados do próprio INEP mostram que a maioria 

dos candidatos que fazem o ENEM optam pelo Espanhol desde o primeiro ano de 

sua inclusão (2012), chegando a ser a opção de 60% dos inscritos a nível nacional, 

tornando a revogação da Lei 11.161 ainda mais incoerente, principalmente ao 

considerar que esse percentual chegou a 75% no estado de Rondônia, ou seja, três 

vezes superior ao do Inglês.  

O ENEM é hoje a principal porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil, 

além de servir de base para a reestruturação dos currículos do Ensino Médio desde 

2009, por isso um percentual tão expressivo de optantes pela língua espanhola não 

pode ser ignorado ao se tratar de políticas públicas para a educação. 

Esta pesquisa, ainda que de caráter estatístico, é relevante porque funciona 

como uma espécie de inventário da situação da procura pelo espanhol como idioma 

de vestibulares e do ENEM. 

A contradição social, de fácil constatação, que reside no fato apresentado e 

confirmado pelo estudo realizado nesta pesquisa de que o espanhol é preferência no 

ENEM, mesmo diante da instabilidade do Ensino da Língua nas Escolas, é um 

fenômeno social que não pode mais ser ignorado.  

Desse modo, esta pesquisa vem a fechar uma lacuna há muito presente em 

nossa realidade, apresentando fatos que geram um cenário tão contraditório, pois a 

opção de língua estrangeira mais escolhida no ENEM desde a sua disponibilização é 

constantemente marginalizada por interesses políticos. 

Que os resultados apresentados aqui possam levar a uma reflexão sobre as 

políticas linguísticas em desenvolvimento no nosso país, e a compreender como as 

mesmas estão sendo pensadas e executadas.  Como já dito por Demo, a escola 
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pública deve “tomar alunos despreparados e fazê-los bem preparados, para que 

possam disputar os mesmos acessos” (2003, p122). 

Por fim esta pesquisa busca fortalecer esse espaço de luta pela permanência 

da língua espanhola no currículo escolar e no ENEM, levando em conta as 

contradições, se a maioria opta pelo espanhol, por que somos obrigados 

prioritariamente a aprender o inglês? A oferta exclusiva do inglês como língua 

estrangeira pressupõe o incentivo ao monolinguismo e implementa uma política 

excludente no que se refere ao ensino de línguas [...] O retrocesso a um 

monolinguismo privilegia apenas o âmbito econômico que atende a uma lógica 

neoliberal do mercado financeiro. Como ficariam contempladas as relações 

históricas e culturais, inclusive de produção intelectual e reciprocidade econômica, 

entre os países latino-americanos? (ANPOLL, 2016)  

Que o resultado desta pesquisa encoraje a resistência às políticas de governo 

que não levam em conta a preferência absoluta e duradoura, de um povo por uma 

língua que faz parte da nossa história e de nossos contextos sócio históricos e 

culturais, ignorando os investimentos que o Estado já fez na construção de um 

ensino médio que se volte para a diminuição das desigualdades sociais.  

Deixando o espanhol em segundo plano, coloca em risco as relações 

internacionais já constituídas entre o Brasil e os demais países da América Latina, 

em sua maioria com a língua espanhola como oficial e nacional.  

A escolha da maioria dos candidatos não pode ser desprezada e deve agir 

como um indicador dos rumos da oferta de língua estrangeira no ensino público 

brasileiro. 
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