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RESUMO

Na dissociação das fronteiras encontra-se a possibilidade de conhecer outros
países, culturas e de ter contato com falantes de muitas línguas, logo, não se deve
limitar a aprendizagem de idiomas na escola. Esta tese oferece um panorama da
situação do ensino da língua espanhola no Brasil, em um contexto que deveria ser
favorável e em sintonia com as ações para a integração latino-americana, mas que
se mostra arbitrário em reconhecer essa língua enquanto componente curricular
relevante para a formação dos alunos. No primeiro capítulo buscou-se refletir sobre
questões de identidade, diferença, de como é ser um latino-americano e tudo o que
isso acarreta; revelaram-se às lutas para se estabelecer a partir do que é necessário
e do que é desejável, mostrando outro modo de situar às identidades e construir as
diferenças. O segundo capítulo tratou das muitas mudanças de leis e pensamentos
a partir do momento que houve modificações políticas/partidárias; o ensino de língua
espanhola foi evidenciado em uma retrospectiva histórica delimitando-se momentos
compreendidos entre o ano de 1942 até a atualidade. O capítulo três concretizou as
demonstrações políticas ligadas ao espanhol em cada documento oficial da
educação brasileira, reiterando o que cada governo deixou para a educação
seguindo suas convicções e planejamentos econômicos, além da “política da boa
vizinhança” se essa fosse lucrativa. O quarto capítulo expôs o embate entre a
compreensão dos resultados das reformas educacionais brasileiras a partir do
panorama do sistema, das políticas, da escola e do ensino e a busca por
compreender que a educação deve ser contemplada na dinâmica do sistema
educacional e nas relações da vida real das próprias escolas. Por último, se
apresentou as considerações finais a respeito de toda a análise realizada e dos
pontos mais significativos dessa pesquisa.

Palavras-chave: língua espanhola; ensino; políticas linguísticas; Brasil.
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RESUMEN

En la disociación de las fronteras se encuentra la posibilidad de conocer otros
países, culturas y de tener contacto con hablantes de muchas lenguas, luego, no se
debe limitar el aprendizaje de idiomas en la escuela. Esta tesis ofrece un panorama
de la situación de la enseñanza de la lengua española en Brasil, en un contexto que
debería ser favorable y en sintonía con las acciones para la integración
latinoamericana, pero que se muestra arbitrario en reconocer esa lengua como
componente curricular relevante para la formación de los alumnos. En el primer
capítulo se buscó reflexionar sobre cuestiones de identidad, diferencia, de cómo es
ser un latinoamericano y todo lo que eso aporta; se revelaron las luchas para
establecerse desde lo que es necesario y de lo que es deseable, revelando otro
modo de situar las identidades y construir las diferencias. El segundo capítulo trató
de los muchos cambios de leyes y pensamientos a partir del momento en que hubo
modificaciones políticas / partidarias; la enseñanza de lengua española fue
evidenciada en una retrospectiva histórica delimitando momentos comprendidos
entre el año 1942 hasta la actualidad. El capítulo tres concretizó las demostraciones
políticas enlazadas al español en cada documento oficial de la educación brasileña,
reiterando lo que cada gobierno dejó para la educación siguiendo sus convicciones y
proyecciones económicas, además de la "política de la buena vecindad" si ésta fuera
lucrativa. El cuarto capítulo expuso el enfrentamiento entre la comprensión de los
resultados de las reformas educativas brasileñas desde el panorama del sistema, de
las políticas, de la escuela y de la enseñanza y la búsqueda por comprender que la
educación debe ser contemplada en la dinámica del sistema educativo y en las
relaciones de vida real de las propias escuelas. Por último, se presentó las
consideraciones finales acerca de todo el análisis realizado y de los puntos más
significativos de esa investigación.

Palabras

clave:

lengua

española;

enseñanza;

políticas

lingüísticas;

Brasil
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DEPOIMENTO DA AUTORA

Este é um estudo de vozes, memórias e reflexões. Vozes, pois quem o fez foi
a pesquisadora, a aluna e a professora de língua espanhola; memórias, pois foram
nelas que iniciei o envolvimento com um idioma tão importante e presente no meu
cotidiano e reflexões, pois essa deve ser a sina de um professor - ser mutante,
questionador e incansável na busca do saber para seus alunos.
Este é um estudo que reúne dados, leis, discussões, teorias e análises sobre
o ensino da língua espanhola, mas, também, é uma inquietude ao que vemos hoje
no nosso país. Sou professora de língua espanhola há pelo menos 10 anos e essa
história é tecida em meio a frustrações, expectativas e sonhos.
O primeiro contato com o idioma, ainda no tempo do ensino Fundamental e
Médio, foi, definitivamente, conturbado. Em meio à rebeldia da idade, a uma
disciplina estabelecida na grade curricular como um diferencial em relação às outras
escolas e uma sala com pelo menos 30 adolescentes, havia uma professora que a
cada aula semanal em meio a conteúdos, provas e um livro didático para cumprir até
o final do ano, fazia milagres em 45 minutos.
Interessante era que, mesmo nesse contexto, lembro-me bem das tantas
tabelas de conjugação, dos exercícios de completar frases, das canções, dos filmes,
do rádio com os áudios e, principalmente, daquela voz, a qual soava pela sala de
aula de modo diferente do que estávamos acostumados nas outras disciplinas.
Assim, daquelas aulas, me despertou o desejo de iniciar um estudo mais
aprofundado e ser, porque não, igual, àquela que falava espanhol. No mesmo ano
que terminei o Ensino Médio passei no vestibular da Universidade e no curso de
Letras – português e espanhol.
O início das aulas, nem sempre é o que o aluno espera. Muitos desistem
durante o caminho por diversos motivos, muitos ficam para trás nas disciplinas que
não “entravam na cabeça”, muitos querem, mas poucos conseguem. Em uma turma
11

de quase 90 pessoas, estava eu tendo aulas de língua portuguesa, língua inglesa,
língua latina, teoria da literatura, linguística, metodologia, fundamentos da educação
e, sim, língua espanhola.
Desse período, 4 anos, tantas coisas ocorreram na turma: amigos que
desistiram, professores foram substituídos, notas abaixo da média, trabalhos,
provas, produção de artigos, aulas que pareciam nunca acabar, desentendimentos,
entre tantas outras situações corriqueiras, mas que fizeram parte do meu
crescimento pessoal e acadêmico.
E o espanhol? Este estava presente pelo menos uma vez em cada manhã,
fosse como Língua Espanhola I, II ou III, Oficina de Textos, Sintaxe da Língua
Espanhola, Literatura Espanhola e Hispano-americana, Fonética e Fonologia,
Metodologia ou como Semântica da Língua Espanhola.
Era para isso que eu estava lá, era isso que eu queria desde o início: escutar,
aprender, falar, descobrir com esse idioma o que todos os anos da universidade me
proporcionaram.
O melhor de tudo isso era o que somente o contato com o outro e, aqui, digo,
o contato com o professor de línguas poderia me proporcionar: encontrar-me no
olhar e na fala daquelas que estavam ali para fazer a mudança que todo professor
quer no seu aluno.
Foi, então, inevitável, nesses 4 anos ouvindo e aprendendo com professoras,
que não recorde das aulas de fonética e fonologia, as quais utilizávamos fita cassete
para as temidas provas orais e que podíamos, felizmente, conhecer um pouco de
cada lugar de língua espanhola através dos relatos e curiosidades de viagens; das
tantas vezes que li trechos de Don Quijote de la Mancha para que entendesse a
dualidade entre idealismo e realidade, da divertida história da La Celestina, do
importante papel do personagem Lazarillo de Tormes e isso sempre explicado ao
som de um “acento” argentino bem marcado.
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Para as aulas de literatura hispano-americana, as quais variávamos entre
períodos literários, cartas de Sor Juana Inés de la Cruz, contos de Julio Cortázar,
Carlos Fuentes e histórias sobre o México, sua grandeza, importância e beleza
demonstrado pelo notório fascínio que a professora nos passava e que nos cativava
a cada detalhe sobre o país.
E, nesses quatro anos, como não mencionar as várias disciplinas ministradas
pela professora que revelou o quão é importante ser e se fazer notar em um lugar
que não é o seu de nascimento, que não é o seu pela língua e pelos costumes, mas
que passou a ser seu, pois, foi nele que escolheu morar. As tantas discussões, as
músicas, as aulas de culinária, novamente, os muitos exercícios de gramática para
que conseguíssemos entender e, o mais importante, para que conseguíssemos
explicar a nossos alunos tudo aquilo, assim, ecoava-se pela sala de aula o “acento”
uruguayo e as histórias sobre a fronteira Brasil-Uruguai.
Esse é o espanhol! Essas são as memórias que suscitaram o “eu” desse
estudo e partem do princípio que outros alunos também merecem ter o seu
despertar e que esse contato não lhes deve ser negado.
As reflexões, como já mencionei, devem ser constantes, o estudo do
professor é diário e interminável e na oportunidade de ingresso ao mestrado, 2010,
pude aprofundar no que me deparava diariamente em sala de aula, a forma como os
conteúdos eram delimitados nos livros didáticos. Nesse período, a necessidade de
conhecer e saber aplicar os conceitos expostos nos documentos oficiais na
educação brasileira, fez com que o tema para o estudo desse período se mantivesse
nessa esfera.
A Lei 11.161 (Lei do Espanhol), de 2005, era uma realidade quando terminei a
dissertação. Como pesquisadora, questionadora e, sempre, professora, me
incomodava à ideia de que esta lei era somente no papel e do por que uma proposta
de melhoria ao ensino, uma oportunidade dos alunos terem uma nova experiência
com o contato da língua espanhola, não era validada na prática.
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Nesse momento, conversei com aquela que tanto me auxiliou e me respaldou
nas questões acadêmicas, aquela que embarca comigo nas loucuras de uma língua
que não é de seu domínio, mas que acredita que tantos estudos são pertinentes e
possíveis, mais uma de minhas professoras, minha orientadora.
Em 2015, ingressei no doutorado - nesse estudo - com o questionamento:
Como se encontrava o ensino da língua espanhola em um mundo com lei, mas sem
a lei?
Desta maneira, ao mesmo tempo em que pesquisava, buscava informações
e, sobre tudo, descobria o que estava ocorrendo com o ensino de espanhol no Brasil
depois dessa Lei, em 2016, longe das questões pedagógicas, mas bem perto das
questões políticas houve a revogação da Lei do Espanhol.
Confesso que a princípio o caminho mais fácil, ao saber disso, foi a da
desistência e do desânimo, talvez não só eu, mas para muitos dos que estão
envolvidos no ensino pensaram assim também.
A tendência, com a revogação da Lei n. 11.161, é, realmente, haver retração
no mercado de trabalho para professores de espanhol e, do mesmo modo, menos
pessoas se interessarão em ingressar na universidade para fazer a licenciatura; por
que, então, continuar em um estudo nessa perspectiva?
Este é um estudo de vozes, memórias e reflexões entrelaçado, entrecruzado
e em diálogo, ora convergente, ora divergente, e que se objetivou demonstrar a
importância da língua espanhola, não só para formação profissional, mas
fundamentalmente para a formação do cidadão, do indivíduo transformador da sua
vida e do mundo.
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INTRODUÇÃO

O contato com pessoas de outros países, com outras línguas, possibilita a
compreensão tanto das culturas estrangeiras quanto da cultura materna,
promovendo,

ainda,

a

aceitação

das

diferenças

de

expressões

e

de

comportamentos.
A diversidade cultural deve, pois, na escola, ser estimulada entre as crianças
e adolescentes para que entrem em contato, das mais diversas formas, com as
diversas expressões culturais dos diferentes grupos culturais.
De tal maneira, a identificação cultural e o ensino de línguas estão
diretamente ligados às crenças, hábitos, ambiente, vida social do indivíduo. O aluno,
no aprendizado desta nova língua, não apenas pertence a um contexto linguístico
diferente do seu, mas, faz parte e se insere em um novo contexto; além do exercício
intelectual, este é exposto a uma experiência de vida, a um novo mundo.
Dominar, pois, uma língua estrangeira, segundo Tramonte (2002), auxilia o
aluno em seu processo de autoafirmação, recuperação ou afirmação da autoestima,
além de superar o sentimento de impotência que, tão frequentemente, acomete os
indivíduos das classes populares nos processos educativos na realidade brasileira.
Partindo desta visão do crescimento individual do aluno, o ensino de uma
língua é, de fato, uma força integrativa, sintetizadora e responsável pelo atendimento
de necessidades individuais de crescimento e integridade pessoal.
Nesse sentido, na presente tese almejaram-se os seguintes objetivos:
Objetivo geral:
o

Tratar sobre o ensino de espanhol como língua estrangeira na

educação básica, no intuito de formar mais do que cidadãos brasileiros, cidadãos do
mundo.
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Objetivos específicos:


Refletir sobre conceitos, de uma perspectiva latino-americana, de

identidade, diferença e globalização.


Resgatar na história a língua espanhola no contexto educacional

brasileiro.


Compreender a forma como o sistema educativo brasileiro assimila a

língua espanhola em seu território.


Evidenciar a língua espanhola nos documentos oficiais da educação

básica brasileira.


Discorrer sobre os desdobramentos políticos na educação e no ensino

da língua espanhola.
Esse estudo, assim, configurou-se em um protesto para a validação do ensino
de língua espanhola e o que implica esse aprendizado, que vai além de um código.
Relata sobre o panorama da situação, em um contexto que deveria ser favorável,
em sintonia com uma integração latino-americana, mas que se mostra relutante em
assegurar o espanhol enquanto componente curricular relevante para a formação de
nossos alunos.
Portanto, no primeiro capítulo, se fez algumas considerações de cunho teórico
sobre os efeitos da globalização relacionados com a questão do “eu”, passando por
questões referentes à identidade, diferença, pós-modernidade, políticas culturais; a
modernização na América Latina e o paradoxo de ser um latino-americano. Para
tanto, embasou-se, principalmente, nos estudos realizados por Néstor García
Canclini (1990, 1995, 1999, 2002, 2007, 2008), Stuart Hall (2000, 2006, 2013) e
Renato Ortiz (1988, 2003, 2006, 2011).
No segundo capítulo, baseado na legislação brasileira, tratou-se do ensino de
língua espanhola em uma retrospectiva histórica delimitando-se alguns dos
momentos compreendidos entre o ano de 1942 até a atualidade em que esta esteve
presente no sistema educativo: a Reforma Capanema (1942); a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação de 1961, 1971 e 1996; a Lei 11.161 (2005) e a revogação da Lei
16

11.161 (2017). Nesse capítulo, também houve a discussão dos impactos dos
processos no plano político, econômico e social que foram e, continuam sendo,
enormes.
A realidade do ensino brasileiro, em dados, a respeito das etapas e
modalidades de ensino da educação básica, da situação atual e da evolução da
educação básica, bem como os resultados das políticas públicas em curso foi
analisada no terceiro capítulo.
Para tanto, a problemática de se construir contextos objetivando a construção
de uma direção para a aplicação do ensino e aprendizagem, fez com que os
documentos

oficiais

vigentes

que

pautam

a

educação

básica

no

Brasil

desempenhem o papel de definir as políticas de ensino e a aprendizagem para que,
de algum modo, seja possível incorporar a todos e diminuir os abismos encontrados
nas diversas regiões.
O terceiro capítulo organizou esses documentos que orientam o currículo e
analisou as referências do ensino de língua espanhola nestes: os Parâmetros
Curriculares Nacionais Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental - Língua
Estrangeira (1998); os Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio – Parte II
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos de Língua Estrangeira
Moderna (2000); PCN + Ensino Médio - Orientações Educacionais Complementares
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002); as Orientações Curriculares para o
Ensino Médio (2006) e a Base Nacional Comum Curricular (2017).
O quarto capítulo, se discorre a respeito do embate entre a compreensão dos
resultados das reformas educacionais brasileiras a partir do panorama do sistema,
das políticas, da escola e do ensino e a busca por compreender que educação e
tudo o que ela aborda devem ser contemplados na dinâmica do sistema educacional
e nas relações da vida real das próprias escolas. Nesse capítulo se discute,
também, sobre a demanda, cada vez maior da sociedade, por indivíduos que
dominem outros idiomas, mas, que o pouco interesse dos governantes no sentido de
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promover políticas linguísticas e educativas concretas e eficientes para a promoção
do plurilinguismo é escasso.
Na sequência, encontram-se as considerações finais, as referências
bibliográficas e os anexos.
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1. (DES) ESTABILIZANDO: “EU”, “NÓS” E “ELES”

Você mora onde mora, faz seu trabalho, você fala o que você fala,
come o que você come, veste as roupas que veste, olha para as
imagens que vê. Você vive como pode viver. Você é quem você é.
“Identidade”... de uma pessoa, de uma coisa, de um lugar.
“Identidade”. Só a palavra já me dá calafrios. Ela lembra calma,
conforto, satisfação. O que é identidade? Conhecer o seu lugar?
Conhecer o seu valor? Saber quem você é? Como reconhecer a
identidade? Criamos uma imagem de nós mesmos e estamos
tentando nos parecer com essa imagem. É isso que chamamos de
identidade? A reconciliação entre a imagem que criamos de nós
mesmos e nós mesmos? Mas quem seria esse “nós mesmos”?
(WENDERS, 1989).

A abertura do documentário Identidade de nós mesmos (1989), do diretor Win
Wenders explora a questão da existência e identidade em função da sobrevivência e
do reconhecimento de si e, mais além, do homem no contexto. No entanto, o
reconhecimento de si, a procura da identidade, é algo que muito se questiona e vem
sendo objeto de estudo há muito tempo.
Inicialmente, defende-se que a identidade constitui uma tentativa de
explicação do conceito de si, sendo fruto de uma construção psicológica. É processo
em construção, definido pela intermediação constante das identidades assumidas e
das identidades visadas (MACHADO, 2003 apud DUBAR, 1996). Essa construção é
exatamente o espaço de adequação do eu, ou seja, da construção da identidade.
A busca permanente em dar um sentido de si, de se encontrar no mundo,
assegura que a identidade pessoal está ligada a uma construção individual do
conceito de si, trazendo uma dinâmica permanente entre indivíduo e o meio externo,
o outro.
A partir dessa proposição e de que a identidade é um processo que se
constrói ao longo da vida, resultado da interação, inserção e transformação do ser
no mundo, Renato Ortiz (2011), também, pressupõe um componente que
homogeneíza a população e outro que os difere dos demais povos:
toda identidade se define em relação a algo que lhe é exterior, ela é
19

uma diferença [...] Porém a identidade possui uma outra dimensão,
que é interna. Dizer que somos diferentes não basta, é necessário
mostrar em que nos identificamos (p. 7).

Se os fatores que diferenciam os povos são visíveis, as semelhanças que os
unem não são tão explícitas. Para Andrade (2010), pressupondo que as identidades
são imagens construídas, cada nação criará seus modelos de identidade buscando
homogeneizar culturas, línguas e passado histórico, muitas vezes diferentes. A isso,
determinam-se identidades nacionais, as quais são modeladas, adaptadas e
transformadas.
Além disso, Stuart Hall (2006), sobre essa temática, expõe que
o discurso da cultura nacional [...] constrói identidades que são
colocadas, de modo ambíguo, entre o passado e o futuro. Ele se
equilibra entre a tentação por retornar a glórias passadas e o impulso
por avançar ainda mais em direção à modernidade. As culturas
nacionais são tentadas, algumas vezes, a se voltar para o passado, a
recuar defensivamente para aquele "tempo perdido", quando a nação
era "grande"; são tentadas a restaurar as identidades passadas (p.
56).

Portanto, uma cultura nacional atua como uma fonte de significados culturais,
um foco de identificação e um sistema de representação. Alguns autores
contemporâneos, como José Carlos Reis (2006), discutem o fim da identidade
nacional, devido à globalização que universaliza os sentimentos, costumes e atos,
expandindo para além das fronteiras das nações.
Nesta linha de pensamento, Hall (2006) questiona as “velhas identidades”,
que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, fazendo surgir novas identidades
e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado, e que
agora está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades
modernas, abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma
ancoragem estável no mundo social.
A modernidade, em contraste, não é definida apenas como a experiência de
convivência com a mudança rápida, abrangente e contínua, mas é uma forma
altamente reflexiva de vida, na qual: as práticas sociais são constantemente
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examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias
práticas, alterando, assim, constitutivamente, seu caráter (HALL, 2006 apud
GIDDENS, 1990, p. 37).
Em síntese, as consequências desses aspectos da globalização sobre as
identidades culturais, para Hall (2006, p. 69) seriam:
1)
As identidades nacionais estão se desintegrando, como
resultado do crescimento da homogeneização cultural e do "pósmoderno global".
2)
As identidades nacionais e outras identidades "locais" ou
particularistas estão sendo reforçadas pela resistência à
globalização.
3)
As identidades nacionais estão em declínio, mas novas
identidades — híbridas — estão tomando seu lugar.

Assim sendo, inicia-se, pois, uma reflexão sobre os temas mencionados
anteriormente, destacando os efeitos da globalização relacionados, principalmente
com a questão do “eu”, passando por questões referentes à identidade, diferença,
pós-modernidade, políticas culturais, entre outros.

1.1 Una búsqueda del Otro y de lo Otro1

Essa seção tem como título a frase de um livro do professor Néstor García
Canclini, a qual a “mudança do artigo quando traduzido indica a diferença entre o
outro em sentido particular, o próximo, o semelhante, e o outro em sentido abstrato,
a alteridade” (1999, p.124). O simples artigo definido, dentro do contexto que o tema
outro envolve é aparentemente irrelevante se relacionado unicamente com as
questões gramaticais. No entanto, tão profunda quanto relevante é essa frase.
Reconhecer tamanhas transformações ao longo do tempo é um tanto quanto
complexo levando-se em conta que questões como identidade, cultura, língua e
1

“Uma busca de outro e do outro” (CANCLINI, 1995, p. 75).
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sociedade nem sempre são fáceis de analisar. Isso, sem dúvida alguma, porque
fazem parte da construção das relações humanas e insatisfações nesse campo
podem ser tratadas como uma crise ou até mesmo um colapso mundial.
O processo atual denominado pós-modernidade, perturba a muitos estudiosos
da área das humanidades - antropólogos, sociólogos, professores, especialista em
comunicação, entre outros - no momento que alteram-se os lugares entre o público e
o privado; onde se é incapaz de discernir os diversos efeitos da globalização.
Talvez, esse fato ocorra, pois, muito do que relacionam com a sociedade
globalizada seja falso ou mesmo desconexo; retomando as palavras de Canclini,
ela [a globalização] nem sequer conseguiu estabelecer um consenso
quanto ao que significa “globalizar-se”, nem quanto ao momento
histórico em que seu processo começou, nem quanto a sua
capacidade de reorganizar ou decompor a ordem social (2007, p.41).

Logo, se há discrepâncias em definir globalização, seja relacionado à origem,
data ou até mesmo significado, é imperativa a delimitação e explicação de alguns
termos que daqui por diante serão bastante utilizados.
Além disso, por haver diversas tomadas de posição sobre o assunto, bem
como muitos estudiosos, se aplicará, principalmente, as definições encontradas nas
obras de Néstor García Canclini e Renato Ortiz, que são de extrema relevância para
a contextualização das sociedades globalizadas e multiculturais da América Latina.

1.1.1 Internacionalização, Transnacionalização e Globalização

A globalização, segundo Al-Rodhan e Stoudmann (2006), é um dos processos
de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política,
que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e
comunicação dos países na metade do século XX e início do século XXI.
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Acredita-se, pois, que essa possibilidade de situar a origem nesse período
ocorre da diferença entre os termos dessa subseção internacionalização,
transnacionalização e a própria globalização. Exemplificado por Canclini (1999a) a
internacionalidade, entre século XIX e inícios do XX, da seguinte forma:
no tempo da internacionalização das culturas nacionais era possível
não se estar satisfeito com o que possuía e procurá-lo em outro
lugar. [...] a maioria das mensagens e dos bens que consumíamos
era gerada na própria sociedade, e havia alfândegas estritas, leis que
protegiam o que se produzia em cada país (p. 41).

De certa forma a internacionalização foi uma abertura das fronteiras tanto no
âmbito físico quanto imaginário. Mediante esse panorama, a transnacionalidade se
forma da internacionalização da economia e da cultura, a partir da primeira metade
do século XX. Novamente o professor García Canclini (2007) ilustra esse início de
período
[...] ao gerar organismos, empresas e movimentos cuja sede não se
encontra exclusiva nem predominantemente numa nação. A Philips,
a Ford e a Peugeot abarcam vários países e se movem com bastante
independência em relação aos Estados Unidos e às populações a
que se vinculam (p. 42).

No entanto, dentro dessas movimentações organizacionais, as mudanças
ainda traziam marcas das nações originárias arraigadas em suas missões e
filosofias. A globalização foi, então, o resultado da somatória desses dois períodos e
o que se vê hoje é que “o que se produz no mundo todo está aqui e é difícil de saber
o que é o próprio” (CANCLINI, 1999a, p. 41).
É interessante destacar, que a visão de perda da característica específica de
algo determinado, também está referida nos estudos do brasileiro Renato Ortiz
(2013). Segundo o professor, “uma reflexão sobre a globalização, pela sua
amplitude, sugere à primeira vista que ela se afaste das particularidades. Pois, se o
global envolve “tudo”, as especificidades se encontrariam perdidas na sua
totalidade” (p. 8).
Isto posto, Stuart Hall (2006) destaca que as noções de identidade, já
mencionadas no início desse capítulo, resultam mais claras
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a medida em que os sistemas de significação e representação
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidades possíveis [...] ao menos
temporariamente (p. 13).

Reconhece-se, mesmo em meio a tantas discussões, que existe uma
reestruturação do que se tem no âmbito local, nacional e global; é indispensável
acontecer mudanças na forma com a qual a política representa as identidades, ou
seja, há de se pensar em outro modo cultural de fazer política e que, naturalmente,
outros tipos de políticas culturais surgirão.
Em relação a essa “reinvenção das políticas”, Canclini (1999a) a resume
como a passagem das identidades modernas para as identidades pós-modernas.
Uma diferença básica entre elas, ainda segundo o autor, seria que “as identidades
modernas eram territoriais e quase sempre monolinguísticas” (p. 59); consolida-se o
conceito de nação, como forma de organização estatal, em oposição a outras
nações.
Em contraste com essa definição, “as identidades pós-modernas são
transterritoriais e multilinguísticas” (idem), isto é, as estruturas baseadas no Estado
passam a ser secundárias em relação ao mercado; as operações são feitas
mediantes a “produção industrial de cultura, sua comunicação tecnológica e pelo
consumo diferido e segmentado dos bens” (p. 60).
Na pós-modernidade é, ainda, necessário ressaltar que todo o processo de
mudança, mais do que representado por mensagens, bens e capitais, é movido pela
circulação de pessoas entre países e culturas diversos para os mais diferentes fins:
estudantes, executivos, turistas, imigrantes, entre outros; logo, é importante o
reconhecimento humano no processo de globalização e não, simplesmente, reduzilo a movimentos econômicos.

1.2 O eu em contato com o global
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A constituição das sociedades modernas, para Giddens (2002), é intrínseca a
complexidade que esta abrange; além do mais, são inquestionáveis

as

consequências que a globalização ou os riscos sociais causam tanto no indivíduo
quanto à coletividade, contribuindo de forma decisiva nos aspectos mais pessoais da
existência humana.
Como a própria imagem criada por Wim Wenders (1989) revela:
Nós moramos nas cidades, as cidades moram em nós, o tempo
passa. Mudamos de uma cidade para outra, de um país para outro,
trocamos de idioma, trocamos de hábito, trocamos de opinião,
trocamos de roupa, trocamos tudo. Tudo muda, e rápido.

Assim sendo, é necessário entender que as novas formas de identidade se
organizam em diversos âmbitos. Retomando a menção ao outro, do início desse
capítulo, este já não é mais distante ou alheio, mas multiconstitutivo, ou seja, “um
modelo transnacional, vários atributos que já haviam se evidenciado empiricamente,
e que resultou a ideia do “não só, mas também” adicionada como figura retórica”
(HANNA, 2016).
Sobre o sentido da cidade, Canclini (1999a) apresenta o seguinte:
Não se constitui apenas pelo que acontece em seu território, mas
também pelo modo como migrantes e imigrantes e turistas,
mensagens e bens precedentes de outros países a atravessam –
construímos mais intensamente o próprio a partir do que imaginamos
sobre os outros (p.115).

Portanto, a cidade globalizada é cena multicultural e, partindo dessa
premissa, Giddens (2002) apresenta a modernidade considerando tanto as
situações locais quanto as globais, denominando de “dialética do local e do global”
(p. 27).
Desta maneira, os desafios enfrentados em consequência do surgimento
dessas políticas culturais modernas serão delimitados por duas mudanças que serão
abordadas a seguir:
A) A dissolução das monoidentidades
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Canclini (2006) enfatiza a condição urbana e as contradições das culturas
populares diante das formações sociais contemporâneas. Primeiro, destaca a
dualidade entre o fortalecimento e a fragilização do controle estatal das identidades,
principalmente ao que se refere às políticas culturais:
As políticas culturais eram concebidas até pouco tempo como
conservação e administração de patrimônios históricos acumulados
em territórios nitidamente definidos: os da nação, da etnia, da região
ou da cidade. O Estado discernia entre o que deveria ou não ser
apoiado segundo a fidelidade das ações ao território nativo e a um
conjunto de tradições que distinguiam cada povo. Mais ainda: cada
Estado-nação moderno assentou as tradições diversas e dispersas
de etnias e regiões para que pudessem ser expostas
harmonicamente nas vitrines dos museus nacionais e nos livros de
texto, que continuam sendo idênticos em todas as zonas do país
(CANCLINI, 1999a, p. 126).

E sobrepõe que:
Sob esta estratégia unificadora, as diferenças culturais entre as
cidades de um mesmo país eram assumidas como modos
particulares dentro de um ‘ser nacional’ comum: as diferenças entre
os portenhos e os provincianos, entre os paulistanos e os cariocas,
entre os chilangos e os do interior pareciam material atraente para o
folclore e o humor regionais, mas quase ninguém duvidava de que
essas brigas entre irmãos fossem contidas pela profunda unidade de
argentinos, brasileiros e mexicanos (CANCLINI, 1999a, p. 127).

Isto é, a identidade nacional, no caso, latino-americana, se formaria a partir da
homogeneização, reafirmando a noção de monoidentidades. Todos os brasileiros
seriam iguais. Todos os argentinos compartilhariam um sentimento coletivo comum.
Os mexicanos se assemelhariam por modos de pertencimento e por uma história
comum.
As identidades nacionais foram emolduradas na memória nacional, em
detrimento da diversidade das culturas, identidades e biografias. Contudo, na
segunda metade do século XX,
esse simulacro das monoidentidades se torna inverossímil e explode,
com particular evidência, nas grandes cidades. [...] Em São Paulo, a
cidade mais moderna e industrializada do Brasil, vivem mais de um
milhão e meio de nordestinos e outros tantos procedentes de Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados (CANCLINI, 1999a, p.
127).
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Logo, além da crise do Estado-nação, a dissolução das monoidentidades
pode ser atribuída ao crescimento urbano; às novas hierarquias de valores e aos
novos padrões de consumo na globalização; à ação dos movimentos sociais que
passaram a reivindicar a legitimação de identidades locais, de povos tradicionais e
das culturas populares; aos processos migratórios nacionais e internacionais que
têm modificado as feições dos países do continente.
B) A perda de peso e o reposicionamento das culturas tradicionais-locais
diante do avanço dos meios eletrônicos de comunicação
Uma

característica

da

globalização,

como

já

mencionado,

é

a

desterritorialização, ou seja, as relações entre os homens e entre instituições, de
natureza econômica, política ou cultural, que tendem a desvincular-se de questões
espaciais. Assim, os desenvolvimentos tecnológicos facilitam a comunicação entre
pessoas e entre instituições além da circulação de pessoas, bens e serviços,
constituindo algo decisivo para engrenar a globalização.
Hall relata que, de uma maneira sutil, os hábitos adquiridos pela conquista de
novas culturas, acabam por (re)significá-las criando novas identidades, e essas,
novas necessidades.
Quanto mais, a vida social se torna mediada pelo mercado global de
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente
interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas desalojadas – de tempo, lugares, histórias e tradições específicos e
parecem flutuar livremente (HALL, 2006, p. 75).

Por consequência, a globalização conduz, cada vez mais, o mercado e
principalmente sua importância na filosofia de vida e escolha de cada grupo social.
Fato, este, que relacionado ao ensino e à aprendizagem de línguas estrangeiras
contribui para o crescimento nas relações interpessoais dos povos.
Quanto maiores as possibilidades de se estabelecer relações comerciais,
culturais e contatos pessoais com indivíduos de outras partes do mundo, maior é a
importância do domínio de outros idiomas além da língua materna.
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Para tanto, a partir dos anos cinquenta, difundiram-se, por toda a parte, rádio,
televisão e vídeo - novos vínculos eletrônicos que “reconstroem de modo abstrato e
despersonalizado” (García Canclini, 1999a) os nexos entre os habitantes e que, ao
mesmo tempo, se conectam com a simbologia transnacional.
Canclini (1999a) também previne que os veículos de comunicação passaram
a ser cada vez mais subordinados a critérios empresariais de lucro, o que refletiria
diretamente na função social que a mídia poderia oferecer para sociedade.
Ligados aos valores do mercado, os veículos de comunicação buscam cada
vez

mais

audiência

e

menos

responsabilidade

funcional

e

social

com

telespectadores. Essa ligação é ainda mais perceptível nos países latinos, para
Canclini (1999a) que revela, por exemplo, que “nos países latinos americanos
transmitem-se em média mais de 500 mil horas anuais de televisão, enquanto na
Europa são apenas 11 mil horas” (p. 53).
Além disto, o cotidiano de todos se transformou de maneira relevante também
com o surgimento e popularização da internet, o qual se criou um novo “paradigma
sociotécnico, informacional e global, um novo sistema de comunicação que fala cada
vez mais uma língua universal digital” (HANNA, 2016, p.119).
Nesta mesma linha de pensamento, Stuart Hall (2006) acrescenta que o
aparecimento de mercados globais, e das formas transnacionais de produção e
consumo apresenta “um crescimento exponencial de novas indústrias culturais
impulsionadas pelas tecnologias da informação” (p.58).
Entretanto, é interessante ressaltar que mesmo com todas essas proposições,
as atividades folclóricas locais, tanto ligadas às artes cultas quanto às populares não
desapareceram. Canclini (1999a) explica que “seu peso diminui em um mercado
onde as culturas eletrônicas transnacionais são hegemônicas” (p. 134) revelando
que tanto no uso do espaço quanto nos hábitos dos cidadãos há uma “diminuição
(não um desaparecimento) do distintivo em benefício do desterritorializado e do deshistoricizado” (p. 135).
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1.3 A complexa heterogeneidade das novas identidades

A cultura, a economia e as dimensões sociais são fatores principais para a
construção da identidade, analisando o “eu” tanto em seu próprio entendimento
quanto em sua trajetória na modernidade, assim como os controles do corpo e da
mente pela necessidade de constituição de um modelo de aceitação.
A sociedade contemporânea abre espaço para considerar o “eu” e a busca de
“novas identidades” como pontos fundamentais e para Silva (2000), essa diferença
se coloca como uma marcação simbólica; o meio pelo qual se produz sentido às
práticas das relações sociais em relação a outras identidades a partir da
classificação.
“A identidade está sempre ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles”.
Essa demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo
tempo, afirmam e reafirmam relações de poder” (SILVA, 2000, p. 82). Logo, é certo
que os pronomes “nós” e “eles” também não estão relacionados com questões
gramaticais, mas, sim, com posições de sujeito marcadas por relações de poder –
com operações de inclusão e exclusão.
Revalidando essas proposições, Kathryn Woodward (2000) estabelece que a
extensão dessa diferença sociocultural significa uma crise de identidade, em que
antigas certezas deixam de existir e a mudança social, política e econômica - seja
global ou local – devem lidar com a ruptura da pertença de um determinado grupo
social.
É pertinente enfatizar que essa diferença é a responsável pela criação da
identidade e ambas convivem em uma intrínseca relação social, ou seja, não são
definidas simplesmente, mas sim impostas. Isto posto, Silva (2000) sugere, então,
que “a afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos
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diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso
privilegiado aos bens sociais” (p. 81).
Esse processo oscilante de identidade e diferença, não é nada mais para
conquistar a fixação, a estabilidade da situação. A necessidade de criar vínculos em
meio à heterogeneidade permite “ligar pessoas que seriam simplesmente indivíduos
isolados, sem nenhum “sentimento” de terem qualquer coisa em comum” (SILVA,
2000, p. 85). Deste modo, a linguagem sustenta a produção da identidade e, não é
coincidência que a história da imposição das nações modernas coincida, em partes,
com a história da imposição de uma língua nacional única e comum.
Pode-se acrescentar, ainda, um elemento a essa situação conflituosa,
segundo Ortiz (2006): se os meios de comunicação, a mundialização da cultura, a
mobilidade

das pessoas

contribuem

para

a

emergência

de

um

homem

desterritorializado - “cidadão do mundo” - seria o caso de tomá-lo como “objeto de
uma visão descentrada do Estado-nação” (p. 88).
Como ideal, a proposta do indivíduo que tem livre acesso, liberdade de ir e vir
em escalas mundiais é, hipoteticamente um privilégio. Entretanto, o que realmente
ocorre é que grande parte da mobilidade de pessoas tem mais a ver com questões
sociais e econômicas do que mesmo com a vontade pessoal.
Baseado na crescente mobilidade, no mercado de trabalho, no deslocamento
dos indivíduos e das populações, é fato que países descritos como desenvolvidos
passam a restringir, cada vez mais, a entrada de estrangeiros - julgado pela
reformulação das políticas de imigração tanto da União Europeia quanto dos
Estados Unidos. Por certo, a intensificação da globalização reforça, ainda mais, a
tendência restritiva que corrobora, infelizmente, com a xenofobia e o racismo.

1.4 O percurso da modernização na América Latina
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“A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma
fantasia”. (HALL, 2006, p. 13). Com as exposições iniciais e o cenário atual, pósmoderno e globalizado, essa afirmação de Hall se converte em máxima. É difícil
basear-se em ações restringindo-se a uma visão, exclusivamente, local ou nacional;
sair das fronteiras (físicas e imaginárias) implica em tornar o mundo um espaço
possível de ações coletivas, mesmo com as adversidades que se encontram no
caminho.
Homi Bhabha (apud RAMOS, 2009) destaca, sobre a consideração do “eu” e
a busca do novo, o conceito de diferença cultural que rompe com o conceito das
culturas como códigos integrados, e evidencia a busca de um desenvolvimento
contínuo e em expansão, não lineal, que se transforma em relação às mudanças nas
condições de vida.
Esses pressupostos completam-se com a visão de Canclini (1990) de que a
identidade deve ser tratada de forma relativa, apontando as diversidades, e não
minimizando o termo apenas ao igual, ao que é comum a todos, é uma das
maneiras de enxergar a defesa do exercício da cidadania, tendo em vista à essência
do indivíduo inserido em uma sociedade heterogênea e formado por processos de
hibridação2 interculturais.
Contudo, mesmo que ocorra de forma não voluntária, as práticas sociais que
se fundem, esclarece Canclini (1990), acabam por gerar novas estruturas e se
transformam. Portanto, diante desses processos de hibridação, que são constantes
em meio à globalização, a noção de identidade não deve ser tratada com pretensões
de “pureza”, “autenticidade”, pois isto significaria uma fuga da maneira de como
realmente, por meio de misturas, as identidades culturais são formadas.
Uma coisa é se exprimir a partir da Europa ou dos Estados Unidos,
outra da América Latina. O mundo é o mesmo, seus dilemas
comuns, mas o cosmopolitismo conhece uma graduação de cores
2

A hibridação ou hibridização (cultural) é um conceito adotado por Néstor Canclini para
tratar sobre as diversas formas de cultura presentes na América Latina. O autor entende o
termo como processo, o qual, durante a fusão, apresenta contradições, conflitos gerados
pela interculturalidade, e, de seu ponto de vista, é algo positivo para a formação de uma
sociedade.
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devido aos matizes que marcam os seus intérpretes (ORTIZ, 2006, p.
103).

Esse pressuposto cosmopolitismo, mencionado por Renato Ortiz, se
apresenta evidentemente como condição, e não escolha, na sociedade. Um exemplo
do autor elucidando essa noção de cosmopolitismo está na ocorrência da tradição
intelectual ligada, por séculos, à problemática da questão nacional na América
Latina, a qual importava encontrar os caminhos da modernidade bem como construir
o destino da nação.
Ao iniciar esse estudo, se delimitou, a partir de pesquisas, estudos e teorias,
que a globalização se configura como etapa histórica na segunda metade do século
XX. Acentua-se a interdependência entre os setores das sociedades, além de gerar
novos fluxos e estruturas, principalmente, devido à convergência de processos
econômicos, financeiros, comunicacionais e migratórios.
Os movimentos globalizadores adquirem diferentes formatos nas várias
integrações regionais, e estas “funcionam como defesa, por vezes como filtro, dos
intercâmbios globais” (CANCLINI, 2007, p.69). Deste modo, se desenvolveram
particularidades para administrá-los e estas, sugerido por Canclini, são relacionadas
ao que permaneceu das relações entre as nações latino-americanas e europeias
depois das independências (século XIX) e das trocas desenvolvidas, da substituição
de vínculos econômicos e culturais ao longo do século XX.

1.4.1 O século XIX e o “eco” europeu

Pensar na colonização dos países latino-americanos é trazer questões, as
quais Canclini (1990) traça como resultado da
sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones
indígenas (sobre todo en las áreas mesoamericana y andina), del
hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y
comunicacionales modernas. Pese a los intentos de dar a la cultura
de élite un perfil moderno, recluyendo lo indígena y lo colonial en
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sectores populares, un mestizaje interclasista ha generado
formaciones híbridas en todos los estratos sociales3 (p.71).

A visão da modernidade latino-americana, para muitos estudiosos, nada mais
é que um “eco adiado e deficiente dos países centrais” (ANDERSON, 1984 apud
CANCLINI, 1990, p.69). E logo, Anderson acrescenta que
en el tercer mundo, de modo general, existe una especie de
configuración que, como una sombra, reproduce algo de lo que antes
prevalecía en el primer mundo. […] en esas regiones donde existe
desarrollo capitalista es, de modo típico, mucho más rápido y
dinámico que en las zonas metropolitanas, pero por otro lado está
infinitamente menos estabilizado o consolidado4 (idem).

É indiscutível o paradoxo existente na entrada dos latino-americanos na
globalização tardia, afinal, desde o século XIX, procurava-se na América Latina o ser
nacional ou regional, ora idealizando as raízes indígenas, ora enfatizando a herança
ibérica. Pensar em colonização e a carga histórica, social e econômica, revela que
só com a independência se conquistaria a modernização.
Em um cenário de conquistas, frustrações e projetos se relacionavam as
tentativas de integração entre os países e, por mais que fossem subordinadas às
metrópoles, se constituíram nações independentes e modernas. Gradualmente, essa
modernização instaurou-se no final do século XIX a situação geral que os países
latino-americanos se encontravam era a seguinte:
Impulsadas por la oligarquía progresista, la alfabetización y los
intelectuales europeizados; entre los años veinte y treinta de este
siglo por la expansión del capitalismo, el ascenso democratizador de
sectores medios y liberales, el aporte de migrantes y la difusión
3

Sedimentação, justaposição e hibridação de tradições indígenas (especialmente nas áreas
mesoamericanas e andinas), do hispanismo colonial católico e das ações políticas,
educacionais e comunicativas modernas. Apesar das tentativas de dar à cultura da elite um
perfil moderno, isolando o indígena e o colonial nos setores populares, a mestiçagem
interclasse gerou formações híbridas em todas as camadas sociais. (tradução nossa)
4

No terceiro mundo, em geral, existe uma espécie de configuração que, como uma sombra,
reproduz algo que anteriormente prevaleceu no primeiro mundo. [...] nessas regiões onde o
desenvolvimento capitalista existe, geralmente, é muito mais rápido e dinâmico do que nas
áreas metropolitanas, mas, por outro lado, é infinitamente menos estabilizado ou
consolidado. (tradução nossa)
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masiva de la escuela, la prensa y la radio; desde los cuarenta, por la
industrialización, el crecimiento urbano, el mayor acceso a la
educación media y superior, las nuevas industrias culturales5
(CANCLINI, 1990, p. 65).

Apesar de todos esses avanços, os movimentos não foram, nem de perto,
relacionados aos propostos pela modernidade europeia. Não se pôde sustentar um
desenvolvimento
principalmente

econômico
porque

não

capaz de
se

renovar

formaram

e

democratizar

mercados

autônomos

a

cultura,

tampouco

profissionalizaram artistas e escritores.
No contexto brasileiro, Ortiz (1988) figura a problemática de se ter escritores e
artistas a partir dos seguintes dados: “em 1890 havia 84 por cento de analfabetos,
em 1920 havia 75 por cento e em 1940 ainda existiam 57 por cento de analfabetos”
(p.29). Ou seja, durante décadas o desenvolvimento literário manteve relações de
dependência com a burocracia e o mercado informal, fazendo com que,
diferentemente das sociedades europeias, não se houvesse distinção clara entre a
cultura artística e o mercado.
A realidade era ainda pior pensando em outros países latino-americanos
nesses períodos. Apresentado por Canclini (1990), no continente, para mais da
metade da população, em 1920, era impossível pensar em alfabetizados; o que era
relacionado ao sistema educativo superior, nos anos trinta não se chegava aos dez
por cento de matriculados para que fossem admitidos em universidades.
Isto posto, como a modernização e a democratização eram relacionados a
uma restrita minoria, era impossível surgir mercados simbólicos para o crescimento
do campo cultural autônomo. Sobre esse panorama, se observa
la modernización con expansión restringida del mercado,
democratización para minorías, renovación de las ideas pero con
baja eficacia en los procesos sociales. Los desajustes entre
5

Potencializadas pela oligarquia progressiva, pela alfabetização e pelos intelectuais
europeizados; entre os anos vinte e trinta, deste século, pela expansão do capitalismo, pela
ascensão democratizadora dos setores médio e liberal, pela contribuição dos imigrantes e
pela difusão maciça da escola, da imprensa e da rádio; desde os anos quarenta, pela
industrialização, pelo crescimento urbano, pelo maior acesso ao ensino básico e superior,
pelas novas indústrias culturais. (idem)
34

modernismo y modernización son útiles a las clases dominantes para
preservar su hegemonía […]6 (CANCLINI, 1990, p. 67).

A constituição dos campos científicos e humanísticos se chocava com o
analfabetismo de mais da metade da população, como mencionado, além de
estruturas econômicas e políticas nada agregadoras à modernidade. E, por assim
dizer, José Gaos (1942 apud MAIZ, 2009), importante filósofo e estudioso das
questões hispânicas, enfatiza a forte influência, ou até mesmo sobreposição, entre a
reflexão e a circunstância política, histórica, cultural, que se produziu ao pensamento
latino-americano.
A todas essas circunstancias, em meados do século XX, as vanguardas
artísticas e intelectuais procuraram internacionalizar a produção simbólica; a
proposta era combinar as inovações das metrópoles com os movimentos de
modernização nacional.

1.4.2 O século XX e os percalços das sociedades nacionalistas

As novas vanguardas e os inéditos movimentos só foram possíveis, pois, os
artistas e os escritores que começaram a voltar da Europa traziam concepções, e
não cópias de vanguardas europeias; a intenção era tornar compatível a experiência
internacional com o que se apresentava nas sociedades em desenvolvimento e,
algumas, em plena revolução (como no caso mexicano).
Assumindo essa perspectiva, houve uma ruptura com a dependência e a
subordinação dos países latino-americanos e, desta maneira, promoveu-se um
desenvolvendo nacionalista, econômico e culturalmente autônomo. Acrescenta-se,
ainda, a significativa coincidência, ou não, das mudanças que ocorreram no âmbito
das artes com a modernização cultural em vários países.
6

A modernização com expansão restrita do mercado, democratização para as minorias,
renovação das ideias, mas com baixa eficiência em processos sociais. Os desequilíbrios
entre modernismo e modernização são úteis às classes dominantes para preservar sua
hegemonia [...]. (tradução nossa)
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Esse pressuposto completa-se com a grande repercussão que houve no
Brasil, por volta de 1913, com o retorno de Oswald de Andrade ao Brasil trazendo o
Manifesto Futurista7, com o avanço da industrialização e com os imigrantes italianos
que chegaram a São Paulo. Colaborando com as ideias do escritor, se unem Mario
de Andrade, Anita Malfatti e outros escritores e artistas para em 1922 organizarem a
Semana de Arte Moderna.
O Manifesto foi, certamente, uma das influências da Semana de 22 e seus
conceitos de desprezo ao passado para criar o futuro, e não à cópia e a veneração
da originalidade corroboraram no desejo dos jovens artistas de não mais copiarem
os modelos europeus e criarem uma arte brasileira. Oswald de Andrade,
principalmente, percebeu que o Brasil e toda a sua diversidade cultural, desde as
variadas culturas indianistas até a cultura negra, representavam a construção de
uma identidade, além da renovação das letras e das artes.
No Peru, aclara Canclini (1990), a ruptura com o clássico europeu aconteceu
por volta de 1929 com jovens artistas que propunham tanto a liberdade estética
quanto a das artes relacionadas às questões nacionais do momento, além de
pintarem o correspondente ao “homem andino”. Sobre esse movimento Lauer (1976
apud CANCLINI, 1990, p. 76) relata “por eso los llamaron “indigenistas”, aunque iban
más allá de la identificación con el folclor. Querían instaurar un nuevo arte,
representar lo nacional ubicándolo en el desarrollo estético moderno8”.
Ainda sobre as vanguardas, no México também é evidente mudanças de
conceito, sobretudo depois da revolução, por volta de 1910, onde vários movimentos
se projetam a um trabalho moderno e de desenvolvimento nacional autônomo. Mais
uma vez, Canclini (1990) exemplifica esse projeto da seguinte forma:
7

Escrito por Filippo Tommaso Marinetti, e publicado no jornal francês Le Figaro, em 20 de
fevereiro de 1909. O manifesto marcou a fundação do Futurismo, um dos primeiros
movimentos da arte moderna. Consistia em onze itens que proclamavam a ruptura com o
passado e a identificação do homem com a máquina, a velocidade e o dinamismo do novo
século.
8
É por isso que se chamaram "indigenistas", embora fossem além da identificação com o
folclore. Queria-se estabelecer uma nova arte, representar o nacional, colocando-a no
desenvolvimento estético moderno. (tradução nossa)
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[…] junto a la difusión educativa y cultural de los saberes
occidentales en las clases populares, se quiso incorporar el arte y las
artesanías mexicanas a un patrimonio común. Rivera, Siqueiros y
Orozco propusieron síntesis iconográficas de la identidad nacional
inspiradas a la vez en obras de mayas y aztecas, los retablos de
iglesias, las decoraciones de pulquerías, los diseños y colores de la
alfarería poblana, las lacas de Michoacán y los avances
experimentales de vanguardias europeas9 (p. 78-79).

No México, essa reorganização heterogênea foi fundamentada pelas relações
que mantiveram entre artistas, o Estado e as classes populares. Esses vínculos
persistiram, mais ou menos, da década de trinta até a década de cinquenta, quando
se mostrou a real fragilidade e o desgaste dessas relações a partir da perda do
ímpeto inicial, das poucas inovações e, claro, da subordinação da arte frente à
política.
Esse panorama mexicano, não era tão diferente em outros países latinoamericanos nesse período. Isto, pois as políticas culturais ainda se organizavam nas
relações de cultura nacional e sociedade, e desde os anos trinta os países
começaram a se organizar em sistemas autônomos de produção cultural.
Na maioria dos países, evidenciando México, Brasil, Chile e Argentina, se
constituía um mercado cultural de dinâmica própria, o qual era responsável pela
vinda de muitos estrangeiros com experiência, principalmente na área editorial, e
pelo

desenvolvimento

dos

produtores

nacionais

que

criaram

redes

de

comercialização nos centros urbanos.
Esse progresso é ilustrado por Canclini (1990) com o crescimento da editora
argentina Claridad, que nos anos vinte e trinta, publicava edições de dez mil a vinte
e cinco mil exemplares,
responde a un público en rápido crecimiento y contribuye a la
formación de una cultura política, lo mismo que los diarios y revistas
9

Juntamente com a difusão educacional e cultural do conhecimento ocidental nas camadas
populares, se quis incorporar a arte e os artesanatos mexicanos a um patrimônio comum.
Rivera, Siqueiros e Orozco propuseram a síntese iconográfica da identidade nacional
inspirada ao mesmo tempo em obras maias e astecas, os retábulos de igrejas, as
decorações de bares, os desenhos e cores da cerâmica do estado de Puebla, as “lacas” do
estado de Michoacán e os avanços experimentais das vanguardas europeias. (idem)
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que elaboran intelectualmente los procesos nacionales en relación
con las tendencias renovadoras del pensamiento nacional10 (p. 81).

A luta pela autonomia coincidia com a busca de uma real identidade nacional,
no entanto, a partir da debilidade do Estado-nação, perdeu-se a soberania e se
acercou a concepção do global, do movimento de desterritorialização e
desenraizamento inerente à modernidade.
Aos poucos, segundo o mesmo autor, questionamentos surgiam e estes eram
os que se referiam a problemática entre um Estado mais rico e estável diante de,
praticamente, metade do continente: como estabelecer o local e o cosmopolita, as
aspirações da modernidade e a estagnação das tradições; como alcançar maior
autonomia no campo cultural diante de um mercado artístico e literário de
desenvolvimento precário e mais, de que modo à reorganização industrial da cultura
favorece a desigualdade.
Essas perspectivas fizeram com que muitas das ideias e projetos de inserção
social se desestruturassem não em razão da arte em si e nem das divergências em
relação à modernização socioeconômica, que, como já mencionado, são
consequências das contradições e discrepâncias internas que revelam a
heterogeneidade sociocultural, mas, sim, em virtude da evidente transformação
entre modernismo cultural e modernização social; autonomia e dependência das
práticas simbólicas.
Deste modo, a partir dos anos cinquenta e sessenta houve grandes e visíveis
mudanças na modernização socioeconômica latino-americana nas propostas
relacionadas às ciências sociais, à arte e a literatura. Esse efeito pôde ser visto, de
acordo com Canclini (1990), com a mudança de cinco estruturas:
a) El despegue de un desarrollo económico más sostenido y
diversificado, que tiene su base en el crecimiento de industrias con
tecnología avanzada, en el aumento de importaciones industriales y
de empleo de asalariados;

10

Responde a um público em rápido crescimento e contribui para a formação de uma cultura
política, assim como os jornais e revistas que elaboram intelectualmente os processos
nacionais em relação às tendências renovadoras do pensamento nacional. (idem)
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b) La consolidación y expansión del crecimiento urbano iniciado en la
década de los cuarenta;
c) La ampliación del mercado de bienes culturales, en parte por las
mayores concentraciones urbanas, pero sobre todo por el rápido
incremento de la matrícula escolar en todos los niveles […];
d) La introducción de nuevas tecnologías comunicacionales,
especialmente la televisión, que contribuyen a la masificación e
internacionalización de las relaciones culturales y apoyan la
vertiginosa venta de productos “modernos”, ahora fabricados en
América Latina: autos, aparatos electrónicos, etc.;
e) El avance de movimientos políticos radicales, que confían en que
la modernización pueda incluir cambios profundos en las relaciones
sociales y una distribución más justa de los bienes básicos.11 (p. 8182)

Todas essas mudanças, por mais que postas de modo cronológico, foram
ocorrendo ao longo dos anos, cada país ao seu tempo, em maior ou menor escala e,
evidentemente, com maior ou menor aceitação. Porém, vale ressaltar a perceptível
transformação e modernização nas áreas da cultura e nas relações sociais; pela
primeira vez na América Latina, entre 1970 e 1980, foi possível analisar, com rigor e
dados, as relações entre ofertas culturais, consumo e movimentos sociais, com
fundamento em muitos estudos sociológicos, antropológicos e comunicacionais
sobre as artes, as culturas populares e a mídia, outrora nem mencionados.
A industrialização e o avanço das ciências sociais se depararam com a
transnacionalização da economia e da cultura o que, nesse período, mostrava a
incompatibilidade do modo de legitimar a identidade nacional, identidade essa ainda
defendida por muitos grupos, durante todo o século XX, que entendiam que era
positiva a delimitação dos mercados de produção e de consumo a partir do

11

a) A decolagem de um desenvolvimento econômico mais sustentável e diversificado, que
se baseia no crescimento das indústrias com tecnologia avançada, no aumento das
importações industriais e no emprego dos assalariados;
b) A consolidação e expansão do crescimento urbano iniciada na década de 1940;
c) A expansão do mercado de bens culturais, em parte devido às maiores concentrações
urbanas, mas, também, devido ao rápido aumento da matrícula escolar em todos os níveis;
d) A introdução de novas tecnologias de comunicação, especialmente a televisão, que
contribuem para a massificação e internacionalização das relações culturais e apoiam a
venda vertiginosa de produtos "modernos", agora fabricados na América Latina: carros,
dispositivos eletrônicos, etc.
e) O avanço dos movimentos políticos radicais, que acreditam que a modernização pode
incluir mudanças profundas nas relações sociais e em uma distribuição mais justa dos bens
básicos. (tradução nossa)
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agrupamento de características e identidades comuns (os peruanos, os argentinos,
os brasileiros, os mexicanos, os chilenos e etc.).
A segunda metade do século foi marcada pelas indústrias culturais que, para
Canclini (2008), ajudaram a inter-relacionar os países latino-americanos através das
mensagens e formatos da cultura de massa internacional. “O rádio, o cinema e a
televisão, nos quais ainda predominavam as marcas de cada nação, se apropriaram
das culturas populares” (p. 37).
Nesse período, a modernização não estava tanto submetida aos Estados,
mas, sim, à iniciativa privada. Nos anos oitenta, mais ou menos, as macroempresas
eram as responsáveis pela maioria dos setores de produção, até então pertencentes
ao poder público, além de também promoverem grande parte da programação
cultural da elite e das camadas populares.
Canclini (1990; 2008) reconhece que, nesses últimos anos do século XX, a
transformação dos países latino-americanos foi bastante radical, principalmente no
que se referia à sociedade, a educação e a cultura. O autor nomeia alguns dos
grandes complexos empresariais de influencia, que concentravam os lucros gerados
pelo cinema, a televisão e o rádio: Televisa (México), Rede Globo (Brasil),
Venevisión (Venezuela), Radio Caracas Televisión (Venezuela, extinta em 27 de
maio de 2007) e Radio Televisión Española (Espanha). Esses e outros órgãos
mudaram e, continuam responsáveis, não só pela estrutura dos mercados
simbólicos, mas também pela interação entre esses e outros países centrais.
O século XX termina com as promessas de unificação, que os mercados
transnacionais poderiam propiciar, contudo, o sentimento de desconfiança entre os
Estados e as nações gera mais fragmentação que integração nas sociedades.
Nesse processo, as indústrias de comunicação nacional acabam se fundindo com
empresas globais e buscam públicos distantes; “as nações já não são o que eram,
nem têm fronteiras ou alfândegas fechadas que contenham o que se produz em seu
interior e filtrem o que vem de fora” (CANCLINI, 2008, p. 33).
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1.5 Mais além de ser apenas um rapaz latino-americano

A diversidade salta aos olhos ao ver e pensar nos países latino-americanos. A
resposta ao que é ser latino-americano hoje, não se define dentro de linhas
territoriais delimitadas como América Latina. Canclini (2008) ainda expõe que “em
sociedades que interagem com a intensidade hoje facilitada por viagens e
comunicações eletrônicas, essa multidiversidade, mais complexa, exige que se fale
de outro modo sobre o que nos pode agrupar” (p.31).
O olhar ao modo de ser latino-americano vem, mais do que de dentro, de fora
da região, assim como construir a identidade configura na heterogeneidade das
vivências de cada um. O grupo porto-riquenho Calle 13, em 2011, apresenta a
música “Latinoamérica” como protesto que varia o discurso entre crítica social,
construção de identidade e todos os valores de um povo. Eis o trecho inicial da
canção:
Yo soy / Soy lo que dejaron / Soy toda la sobra de lo que te robaron /
Un pueblo escondido en la cima / Mi piel es de cuero por eso
aguanta cualquier clima / Soy una fábrica de humo / Mano de obra
campesina para tu consumo / Frente de frío en el medio del verano /
El amor en los tiempos del cólera, mi hermano / El sol que nace y el
día que muere / Con los mejores atardeceres / Soy el desarrollo en
carne viva / Un discurso político sin saliva / Las caras más bonitas
que he conocido / Soy la fotografía de un desaparecido / La sangre
dentro de tus venas / Soy un pedazo de tierra que vale la pena / Soy
una canasta con frijoles / Soy Maradona contra Inglaterra anotándote
dos goles / Soy lo que sostiene mi bandera / La espina dorsal del
planeta es mi cordillera / Soy lo que me enseñó mi padre / El que no
quiere a su patria no quiere a su madre / Soy América latina / Un
pueblo sin piernas pero que camina / ¡Oye! […]12

12

Eu sou / eu sou o que sobrou / Sou todo o resto do que roubaram / Um povo escondido no
topo / Minha pele é de couro, por isso aguenta qualquer clima / Eu sou uma fábrica de
fumaça / Mão de obra camponesa, para o seu consumo / Frente fria no meio de verão / O
amor nos tempos do cólera, meu irmão / Eu sou o sol que nasce e o dia que morre / Com os
melhores entardeceres / Sou o desenvolvimento em carne viva / Um discurso político sem
saliva / As mais belas faces que conheci / Sou a fotografia de um desaparecido / O sangue
em suas veias / Sou um pedaço de terra que vale a pena / Sou uma cesta com feijão / Sou
Maradona contra a Inglaterra marcando dois gols / Sou o que sustenta minha bandeira / A
espinha dorsal do planeta é minha cordilheira / Sou o que me ensinou meu pai / O que não
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A música, além de ter uma letra representativa, apresenta um clipe 13 muito
significativo no qual revela uma pequena parte da grandiosa hibridização cultural, da
multiculturalidade presente na América Latina; nele encontra-se explícito o paradoxo
da diversidade cultural, onde toda a infinidade de diferenças étnicas são justamente
o que fazem todos serem iguais e ao mesmo tempo tão diferentes, serem latinoamericanos.
No entanto, as perspectivas atuais e os obstáculos da integração latinoamericana agregados ao contexto globalizado nem sempre geram impressões
favoráveis ou mesmo viáveis aos países componentes do bloco. Sintetizando essa
visão, Canclini (2002) estabelece deste modo:
pasamos de situarnos en el mundo como un conjunto de naciones
con gobiernos inestables, golpes militares, pero con entidad
sociopolítica, a ser un mercado: un repertorio de materias primas con
precios en decadencia, historias comercializables se convierten en
músicas folclóricas y telenovelas, y un enorme paquete de clientes
para las manufacturas y las tecnologías del norte, pero con baja
capacidad de compra, que paga deudas vendiendo su petróleo, sus
bancos y aerolíneas […]14 (p. 46).

O descrédito e a decadência, muitas vezes, dirigidos ao povo latinoamericano, muito esclarecem sobre a construção da identidade fragmentada,
inicialmente pelas questões referentes à globalização, mas também grande parte
devido às condições sociais enfrentadas que afetam diretamente essa construção;
as incertezas e retrocessos econômicos e políticos só fazem adiar as expectativas
de mudanças.

ama sua pátria, não ama a sua mãe / Sou América latina /Um povo sem pernas, mas que
caminha / Ouve! [...]. (tradução nossa)
13
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em:

<https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8>

Acesso
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14

Passamos de nos situar no mundo como um conjunto de nações com governos instáveis,
golpes militares, mas com uma entidade sociopolítica, para ser um mercado: um repertório
de matérias-primas com preços em declínio, histórias negociáveis se tornam música
folclórica e novelas, e um enorme pacote de clientes para fabricação e tecnologias do norte,
mas com baixa capacidade de compra, que paga dívidas vendendo seu petróleo, seus
bancos e companhias aéreas [...]. (tradução nossa)
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Enfim, em meio a êxitos e fracassos, uma ponderada hipótese para o que é
ser um latino-americano esteja na seguinte afirmação de Canclini (2008): “talvez o
latino-americano não seja uma essência, e mais do que uma identidade seja uma
tarefa” (p. 39).
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2. LATINOAMERICANOS SÍ, PERO NO MUCHO – A PRESENÇA DO
ESPANHOL NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO: UMA
RETROSPECTIVA HISTÓRICA

Junto con la descomposición de la política y el descreimiento en sus
instituciones, otros modos de participación ganan fuerza. Hombres y
mujeres perciben que muchas de las preguntas propias de los
ciudadanos — a dónde pertenezco y qué derechos me da, cómo
puedo informarme, quién representa mis intereses — se contestan
más en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que
en las reglas abstractas de la democracia o en la participación
colectiva en espacios públicos15 (CANCLINI, 1995, p. 13).

Após as reflexões, no capítulo anterior, a respeito das questões sobre
identidade, diferença, e mais, como é ser um latino-americano e tudo o que isso
acarreta, se revelam algumas reflexões e, claro, questionamentos como os que
indicam a epígrafe acima de Canclini: “a onde pertenço e que direitos tenho?”,
“como posso me informar?” “quem me representa?”; às lutas das novas gerações se
estabelecem a partir do que é necessário e do que é desejável mostrando outro
modo de estabelecer as identidades e construir o que os diferem uns dos outros.
É difícil saber o que é realmente “propriedade” - acaso seja pertinente esse
termo ainda - de algum lugar; a globalização supõe uma interação funcional tanto de
atividades econômicas e culturais quanto bens e serviços, os quais são
descentralizados e o que realmente importa é bem mais a velocidade em que se
propagam no mundo do que sua posição geográfica.
Ortiz (2006) corrobora com esse pensamento reafirmando que ideias como
“nós” e “eles”, “perto” e “longe”, “interno” e “externo” são modificadas. “Ao se

15

Junto com a decomposição da política e a descrença nas suas instituições, outros modos
de participação ganham força. Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas
próprias dos cidadãos - a onde pertenço e que direitos tenho, como posso me informar,
quem me representa – se respondem mais no consumo particular de bens e de meios
massivos que nas regras abstratas da democracia ou na participação coletiva nos espaços
públicos. (tradução nossa)
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desterritorializar, o espaço se re-territorializa no seio da modernidade-mundo,
ampliando seu raio de alcance” (p. 97).
Integrado a isto, refletir em termos culturais significa, pois, associá-la - a
globalização - a um processo multinacional, “una articulación flexible de partes, un
montaje de rasgos de cualquier ciudadano de cualquier país, religión o ideología”16
(CANCLINI, 1995, p.16). O autor, ainda nessa linha de reflexão, complementa que é
evidente o deslocamento onde se exerce a cidadania (o povo e a sociedade civil) e,
a reestruturação do local, do nacional e do global devem ser revistas de forma
política ao que cada um representa, ou seja, é de extrema importância uma
mudança cultural de fazer política e claro, outro tipo de política cultural.
Portanto, em um panorama de mundialização da cultura, (HANNA, 2016,
apud KRAMSCH, 1998) intensificado nas últimas décadas do século XX, a
cultura/intercultura se confirma como produto de contatos linguísticos em sociedades
que se firmam como multilíngues e multiculturais e se exige que o aprendiz de
línguas se tornasse um “falante transnacional”.
A consideração do contexto mutante, híbrido e globalizado é condição
fundamental para a mudança social que só uma educação libertadora (FREIRE,
2009), é capaz de proporcionar. O contato com pessoas de outros países, com
outras línguas, leva, portanto, à compreensão tanto das culturas estrangeiras quanto
da cultura materna, promovendo, ainda, a aceitação das diferenças nas maneiras de
expressão e de comportamento.
A aprendizagem de uma língua estrangeira contribui para o processo
educacional como um todo, indo muito além da aquisição de um conjunto de
habilidades linguísticas. Ao mesmo tempo, promove a percepção dos costumes e
valores de outras culturas contribuindo, diretamente, no desenvolvimento da
percepção da própria cultura do discente por meio da compreensão da cultura
estrangeira.

16

Uma articulação flexível de partes, uma montagem de traços de qualquer cidadão de
qualquer país, religião ou ideologia. (tradução nossa)
45

A consolidação da perspectiva da diversidade cultural também é abordada por
Silva (2000) como natureza comum do homem, isto é, as crianças e os jovens têm
que ser estimulados a entrar em contato, das mais diversas formas, com as diversas
expressões culturais dos diferentes grupos culturais.
Novamente, quanto mais possibilidades de estabelecer relações comerciais,
culturais e contatos pessoais com indivíduos de outras partes do mundo, maior é a
importância do domínio de outros idiomas além da língua materna. No entanto,
diferente do que se possa imaginar, a definição de quais línguas estrangeiras um
Estado ou um povo opta por ensinar ou aprender, no ensino regular, não é feita ao
acaso ou uma escolha pouco refletida.
No Brasil, sempre houve identificação estreita entre a educação, a estrutura
humanística e clássica dos currículos e o desenvolvimento do ensino de línguas
para o aprendizado de idiomas modernos, ademais, é oportuno notar a observação
de Chagas: “a evolução do ensino de línguas no Brasil confunde-se com a história
da própria escola secundária brasileira” sendo que uma contém a outra (1957, p. 83
apud HANNA, 2009, p. 207).
Deste modo, o ensino brasileiro, até meados do século XIX, ainda padecia da
herança recebida da colônia, ou seja, tinha poucas escolas primárias e médias em
mãos de eclesiásticos e alguns seminários episcopais destinados a uma pequena
minoria nobre da corte.
Em 1834, com o Ato Adicional da Reforma Constitucional, a educação
primária e secundária ficaria a cargo das províncias, restando à administração
nacional o ensino superior. O objetivo era a descentralização do ensino e um
aumento do número de escolas elementares, intuito só atingido por poucas
províncias, como a de São Paulo, por exemplo, que passava por um grande avanço
político-econômico, ao mesmo tempo em que recebia imigrantes europeus que
prezavam a educação como forma de ascensão social.
Conforme Hanna (2009), muitos foram os que, com pouco conhecimento dos
problemas educacionais, apresentaram projetos de reforma do ensino, porém esses
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não resolveram os graves problemas educacionais brasileiros. Não somente faltava
infraestrutura institucional como também vontade e apoio político das classes mais
abastadas, que temiam ideias efetivamente reformadoras. O resultado desastroso a
que se chegara em 1890, no Brasil, era o índice de 85% de analfabetos, sendo que
a virada do século apresentaria, igualmente, um número nada otimista de 75% de
analfabetos que perduraria até 1920, segundo o Anuário Estatístico do Brasil de
1936.
O período da primeira República (1889-1930), ainda conforme a autora,
constituiu-se de uma série de reformas no ensino, tão indefinidas quanto às da fase
anterior, tornando-se apenas um prolongamento do Império. Ficou evidente que,
mesmo com várias reformas empreendidas, não serviram para apresentar resultados
positivos na educação brasileira como um todo, pois a preocupação primeira de
preparar jovens para o curso superior continuava incoerentemente a se perpetrar,
em detrimento da escola básica.
Com referência ao ensino de línguas estrangeiras, o quadro abaixo (HANNA,
2009, p. 228) foi dividido por anos/períodos de estudo – compreendido por quase
meio século - e, baseado em Chagas (1957, p. 87), Hanna demonstrou claramente o
desprestígio sofrido que acompanha, como já mencionado, o próprio desprestígio da
escola secundária brasileira:
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Entrava-se no novo século continuando a buscar inspiração nos modelos
europeus que, paulatinamente, ganhavam a concorrência dos padrões americanos,
seguindo a tendência marcante do século XX. Inspirações à parte, a história
demonstra que, embora as pretensões fossem elevadas, correriam outros tantos
anos até que as reformas na educação começassem a apresentar algum resultado
positivo.
Nesse contexto de ensino de línguas no currículo brasileiro, o qual em
nenhum momento se menciona o ensino de língua espanhola, compete questionarse qual o lugar do Brasil, país de língua portuguesa, nessa América Latina
linguisticamente espanhola e, mais além, qual o lugar dessa língua espanhola dentro
de um território compreendido por 8.514.876 km² de extensão.
A visão globalizada de aproximação é a que se constata na interdependência
das línguas; nas zonas de fronteira com os países sul-americanos, o espanhol é a
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língua de maior contato com o Brasil. A relevância na inclusão nos currículos
escolares, principalmente nos estados fronteiriços com países onde o espanhol é
falado, é, pois, ora língua de contato, ora língua estrangeira.
Muitos projetos de lei17 foram propostos para incluir o Espanhol como
disciplina obrigatória nos currículos da educação básica brasileira. A justificativa
dada pela grande maioria desses era em implantar o Espanhol em nome da
integração econômica, social, política e cultural dos países da América Latina. Ainda
que nenhum desses tenha de fato, se convertido em leis, demonstram que o
interesse pelo Espanhol é antigo.
Nesse momento, não se analisará detalhadamente cada um desses
projetos18, o objetivo do capítulo é compreender a forma como o sistema educativo
brasileiro assimila a língua espanhola em seu território. Assim, se apresenta um
panorama histórico referente a alguns episódios, os mais relevantes ao estudo, que
envolveram o ensino da língua espanhola no Brasil e, consequentemente, o que
trouxeram até os dias de hoje.
Na sequência, delimitam-se alguns desses momentos compreendidos entre o
ano de 1942 até a atualidade: a Reforma Capanema (1942); a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) de 1961, 1971 e 1996; a Lei 11.161 (2005) e a revogação
da Lei 11.161 (2017).

17

Tenorio-Mejía (1998, apud CARVALHO, 2014), em sua dissertação “Política Linguística e
Política de Espanhol no Brasil” fez um levantamento na Câmara Legislativa acerca dos
projetos de lei vinculados ao ensino de línguas foram encontrados dezenove referentes ao
ensino de Espanhol. Além disso, Rodrigues (2010), em sua tese de doutorado intitulada
“Língua viva, letra morta: Obrigatoriedade e ensino de espanhol no arquivo jurídico e
legislativo brasileiro”, ao buscar projetos referentes ao ensino de Espanhol na Câmara
Legislativa também encontrou dezenove, e outros sete no portal do Senado Federal,
totalizando vinte e seis relativos ao ensino de Espanhol em solo brasileiro, que datam desde
1958 até o ano de 2007.
18

Os motivos para que nenhum desses projetos tivessem se convertido em lei são variados,
como problemas logísticos para a implantação; escassez de recursos humanos e didáticos,
pressões de lobistas descontentes com a posição que o espanhol poderia alcançar em
detrimento de suas línguas, entre outros (LASECA, 2008).
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2.1 A Reforma Capanema

Antes de tratar da Reforma é importante entender o contexto social que o
Brasil vivia, no momento em que esta foi instituída. Esta ocorreu no governo de
Getúlio Vargas, no chamado Estado Novo período marcado pelo regime totalitário,
que se iniciou em 10 de novembro de 1937 e se estendeu até 29 de outubro de
1945.
Com relação ao ensino do Brasil nesta fase, Romanelli (1986, p.128) faz a
seguinte divisão do período a partir de 1930:

Primeira Fase: 1930-1937: Governo provisório, lutas
ideológicas sobre o regime; setor econômico mobilizado para sair da
catástrofe financeira. Na educação: Reforma Francisco Campos e
Manifesto dos Pioneiros;

Segunda Fase: Estado Novo (1937-1946): Regime totalitário,
implantação da indústria pesada, Estado assume a posição de
empresário industrial. A educação passa a ser vista como fator
importante para o desenvolvimento (de forma inconsciente).
Decretação das leis Orgânicas de Ensino e criação do SENAI e
SENAC;

Terceira Fase: 1941-1961: Lei 4.024 – Diretrizes e bases da
educação nacional. Normalidade democrática, nacionalismo e
populismo, crescimento das indústrias.

Nesse cenário, destaca-se que o Estado, durante o período de 1930 a 1964,
se manteve em equilíbrio em relação à política e a economia; houve uma
considerável estabilidade entre o modelo político de Getúlio Vargas, as tendências
populistas e a expansão da indústria (temas por vezes discutidos no capítulo anterior
ao se mencionar a situação dos países latino-americanos).
Romanelli (1986) sustenta que o papel do Estado, em especial ao que se
refere à expansão e à implantação de condições mínimas de infraestrutura e
indústria básica fizeram com que o empresariado não só se apoiara no poder público
como também o apoiasse.
Assim sendo, em 1930, após a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder,
foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. O Brasil iniciou, nesse período,
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uma “campanha de nacionalização da educação” (LASECA, 2008, p. 52), conhecida
como Reforma Francisco de Campos (BRASIL, 1931), então ministro da Educação.

Essa

nacionalização

afetou

significativamente

o

ensino

de

línguas

estrangeiras no Brasil, como revela Laseca (2008)
em um contexto de extremo nacionalismo, foram fechadas escolas
criadas pelos imigrantes ou foram convertidas em escolas públicas.
No que diz respeito ao ensino de idiomas, chegou-se a proibir o
mesmo a menores de quatorze anos e se levou a cabo uma forte
repressão do ensino bilíngue, com destruição de material didático e
prisão de professores (p.52).

Os principais Decretos para a adoção dessas medidas (idem, p.53) foram:

Decreto nº 20.833 de 1931: pelo qual se eliminam os postos de
professores catedráticos de francês, inglês e alemão do Colégio
Pedro II e se implanta o denominado “Método direto intuitivo”
consistente em ensinar a língua estrangeira na própria língua
estrangeira (BRASIL, 1931).

Decreto nº 406 de 1938: no qual se declarava que todo material
utilizado na escola elementar devia ser elaborado em português; que
todos os professores e diretores de escola tinham que ser brasileiros
natos; se proibia a circulação de qualquer material em língua
estrangeira no âmbito rural e se proibia o ensino de línguas
estrangeiras aos menores de 14 anos (BRASIL, 1938).

Decreto nº 1.545 de 1939: instruía os secretários estaduais de
educação a construir e manter escolas em áreas de colonização
estrangeira; a estimular o patriotismo dos estudantes; a fiscalizar o
ensino de línguas estrangeiras; a intensificar o ensino de geografia e
história do Brasil; e, finalmente, proibia o uso de línguas estrangeiras
em assembleias e reuniões públicas (BRASIL, 1939).

Decreto nº 3.580 de 1941: proibia a importação de livros de
texto de língua estrangeira para o ensino elementar e estabelecia
sua produção em território nacional (BRASIL, 1941).

É notória a motivação por parte dessas medidas de praticamente anularem o
ensino de idiomas no país, e isso se somou ao fato de que a Constituição de 1937
(BRASIL, 1937) também modificava o vínculo que o Estado tinha com relação à
educação, como demonstrado em seu Artigo 129:
A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à
educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos
Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições
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públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de
receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e
tendências vocacionais (idem).

O Estado, deste modo, apenas provia educação para aqueles que não
tivessem os recursos necessários para frequentarem instituições particulares; sua
função se converte, com palavras de Romanelli (1986, p. 153), em “uma ação
meramente supletiva” e mais, para a autora “com o estabelecimento do Estado
Novo, em 1937, as lutas ideológicas em torno dos problemas educacionais entravam
em uma espécie de hibernação” (idem).
A partir desse cenário e para atingir o objetivo desse capítulo, se enfatiza a
Lei Orgânica de Ensino Secundário promulgada em 9 de abril de 1942, mediante o
decreto-lei nº 4244 (BRASIL, 1942). Isto ocorreu, pois, por iniciativa do então
ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo Capanema, se iniciaram reformas
em alguns ramos do ensino; essas foram nomeadas Leis Orgânicas do Ensino e
decretadas entre os anos de 1942 e 1946.
O ministro ao pronunciar os motivos pelos quais o governo promulgava que
O que constitui o caráter específico do ensino secundário é sua
função de formar nos adolescentes uma sólida cultura geral e, bem
assim, de neles acentuar e elevar a consciência patriótica e a
consciência humanística. O ensino secundário deve ser, por isto, um
ensino patriótico por excelência, e patriótico no sentido mais alto da
palavra, isto é, um ensino capaz de dar ao adolescente a
compreensão dos problemas e das necessidades, da missão, e dos
ideias da nação, e bem assim dos perigos que a acompanhem,
cerquem ou ameacem, um ensino capaz, além disso, de criar, no
espírito das gerações novas a consciência da responsabilidade
diante dos valores maiores da pátria, a sua independência, a sua
ordem, e seu destino (NUNES apud ROMANELLI, 1986, p.156-157).

E segue como parte da Lei, no Artigo 1º, como finalidade para o ensino
secundário:
1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário,
a personalidade integral dos adolescentes.
2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a
consciência patriótica e a consciência humanística.
3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a
estudos mais elevados de formação especial (BRASIL, 1942).
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É interessante destacar que a partir da declaração e da lei, nesse momento,
os objetivos para o ensino era de proporcionar cultura geral e humanística; ressaltar
a ideologia política em termos de “patriotismo” e nacionalismo; proporcionar
condições para o ingresso no curso superior, além de formar lideranças. Em
realidade, as mudanças não foram tão significativas pensando nas questões
referentes à antiga tradição aristocrática, mas, devido o momento histórico, é nova a
ênfase as questões nacionalistas.
O Ensino Secundário, conforme o Artigo 22, dividiu-se em dois ciclos: o
Ginásio ou primeiro ciclo (quatro anos) – para crianças de 7 a 11 anos e o Colegial
ou segundo ciclo (três anos) – dos 12 aos 18 anos. No Colegial havia duas opções:
o curso Científico (formação em ciências) e o Clássico (formação intelectual).
Assim sendo, segundo o decreto-lei nº 4244 (BRASIL, 1942), de 9 de abril de
1942, os currículos ficaram constituídos do seguinte modo:
1.

Do curso ginasial:

Quadro 1 - Artigo 10. O curso ginasial abrangerá o ensino das seguintes disciplinas:
I. Línguas:

II. Ciências:

III. Artes:

1. Português.
2. Latim
3. Francês.
4. Inglês.

5. Matemática.
6. Ciências naturais.
7. História geral.
8. História da Brasil.
9. Geografia geral.
10. Geografia do Brasil.

11. Trabalhos manuais.
12. Desenho.
13. Canto orfeônico.

Quadro 2 - Artigo 11. As disciplinas indicadas no artigo anterior terão a seguinte
seriação:
Primeira série:

Segunda série:

Terceira série:

Quarta série:

1) Português. 2)
Latim. 3) Francês. 4)
Matemática. 5)
História geral. 6)
Geografia geral. 7)
Trabalhos manuais.

1) Português. 2)
Latim. 3) Francês. 4)
Inglês. 5)
Matemática. 6)
História geral. 7)
Geografia geral. 8)

1) Português. 2)
Latim. 3) Francês. 4)
Inglês. 5)
Matemática. 6)
Ciências naturais. 7)
História do Brasil. 8)

1) Português. 2)
Latim. 3) Francês. 4)
Inglês. 5)
Matemática. 6)
Ciências naturais. 7)
História do Brasil. 8)
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8) Desenho. 9) Canto
orfeônico.

2.

Trabalhos manuais.
9) Desenho. 10)
Canto orfeônico.

Geografia do Brasil.
9) Desenho. 10)
Canto orfeônico.

Geografia do Brasil
9) Desenho. 10)
Canto orfeônico.

Dos cursos clássico e científico:

Quadro 3 - Artigo 12. As disciplinas pertinentes ao ensino dos cursos clássico e
científico são as seguintes:
I. Línguas:

II. Ciências e Filosofia:

III. Artes:

1. Português.
2. Latim.
3. Grego.
4. Francês.
5. Inglês.
6. Espanhol.

7. Matemática.
8. Física.
9. Química.
10. Biologia.
11. História geral.
12. História do Brasil.
13. Geografia geral.
14. Geografia do Brasil.
15. Filosofia.

16. Desenho.

Quadro 4 - Artigo 14. As disciplinas constitutivas do curso clássico terão a seguinte
seriação:
Primeira série:

Segunda série:

Terceira série:

1) Português. 2) Latim. 3)
Grego. 4) Francês ou inglês
5) Espanhol. 6) Matemática.
7) História geral. 8)
Geografia geral.

1) Português. 2) Latim. 3)
Grego. 4) Francês ou inglês
5) Espanhol. 6) Matemática.
7) Física. 8) Química. 9)
História geral. 10) Geografia
geral.

1) Português. 2) Latim. 3)
Grego. 4) Matemática. 5)
Física. 6) Química. 7)
Biologia. 8) História do
Brasil. 9) Geografia do
Brasil. 10) Filosofia.

Quadro 5 - Artigo 15. As disciplinas constitutivas do curso científico terão a seguinte
seriação:
Primeira série:

Segunda série:

Terceira série:

1) Português. 2) Francês. 3)
Inglês. 4) Espanhol. 5)
Matemática. 6) Física. 7)
Química. 8) História geral. 9)
Geografia geral

1) Português. 2) Francês. 3)
Inglês. 4) Matemática. 5)
Física. 6) Química. 7)
Biologia. 8) História geral. 9)
Geografia geral. 10)
Desenho.

1) Português. 2) Matemática.
3) Física. 4) Química. 5)
Biologia. 6) História do
Brasil. 7) Geografia do
Brasil. 8) Filosofia. 9)
Desenho.
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Esse ensino, não era diversificado, não havia mudanças nos níveis e as
disciplinas eram praticamente as mesmas quase em todas as séries. O objetivo era
essencialmente o de ingresso no ensino superior.
Contudo, no caso das línguas estrangeiras, foi uma etapa na que se enfatizou
o estudo das mesmas, assim, no Ginásio concebiam como disciplinas obrigatórias o
latim, o francês e o inglês (as duas primeiras nos quatro anos do ciclo e a última, em
três anos) e no Colegial, havia francês, inglês e espanhol (o primeiro com um ano e
os outros dois com dois), também havia latim e grego, ambos com três anos no
Clássico.
Sobreposto a isso e corroborado por Laseca (2008), complementa-se que, em
consequência da evolução e rumos que tomavam a II Guerra Mundial (1939-1945),
se excluiu o ensino da língua alemã e italiana, introduzindo, pois, a língua espanhola
no currículo dessa Reforma.
Neste primeiro momento que se introduziu as línguas estrangeiras no
currículo brasileiro é, de certo modo, expressivo e destaca-se que se destinou “um
total de 35 horas ao ensino de idiomas (clássicos e modernos), o que representava
19,6% de todo o currículo” (LASECA, 2008, p. 54). Com referência a carga horária
das disciplinas de línguas modernas, esta era para o francês, treze horas; para o
inglês, doze e para o espanhol, somente duas horas.
A professora Fernández (apud LASECA, 2008) menciona sobre esse notório
desfavorecimento do número de horas destinado ao espanhol, comparado com as
outras línguas, o seguinte:
fez com que ocupasse um papel de pouquíssima relevância no
contexto educativo brasileiro. Entretanto, este decreto é o primeiro
texto legal que determina a obrigatoriedade do ensino de espanhol
nas escolas secundárias do Brasil, e se inseriu em um movimento de
reestruturação (p.54).

Da mesma forma, apresentado por Rodrigues (2010), também se atribuiu
essa carga horária à visão do espanhol como uma língua parecida e fácil por sua
proximidade com o português. Ademais, um outro fator a se destacar seria que,
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mesmo que o ensino de línguas estivesse em um momento de valorização, a
realidade da época era que “em consequência da cada vez maior dependência
econômica e cultural dos Estados Unidos, se começa a assistir o início do auge do
inglês que, pouco a pouco, vai ocupando o espaço onde antes reinava o francês”
(LASECA, 2008, p.55).

2.2 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)

A tarefa de construir um ensino de línguas de qualidade não será
fácil porque o poder ideológico é subjugado pelo poder político, que
por sua vez é dominado pelo poder econômico de produção (BOHN,
2000, p. 132).

As constatações de Bohn, sugeridas na citação, são claramente o reflexo do
ensino nos dias de hoje, no entanto, essa dominação nunca deixou de existir e, por
assim dizer, retoma-se, nesse momento, o cenário brasileiro a partir da Constituição
de 1946.
Como já mencionado na seção anterior, a reforma proposta pelas Leis
Orgânicas (BRASIL, 1942) e a legislação complementar não propiciaram uma
mudança concreta em relação ao ensino. Romanelli (1986) aborda que “a legislação
em questão nada mais fez do que tratar separadamente de cada ramo do ensino,
com o que se dava continuidade à tradição de não se visualizar o sistema
educacional como um todo (p.169)”.
Em efeito, a legislação acabou propiciando ainda mais um sistema de
discriminação social, que separava a educação escolar das elites, as quais optavam
por escolas de “sociedade”, da educação escolar das camadas populares, com
componentes que preparavam mais rápido para o trabalho.
O “restabelecimento” da visão democrática - após a queda do Estado Novo fez com que houvesse a necessidade da adoção de uma nova Constituição
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(BRASIL, 1946), a qual passou a tratar dos direitos e das garantias individuais em
seus Artigos como, por exemplo, em:
Artigo 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios:
[...] VII – é garantida a liberdade de cátedra.
Artigo 173. As ciências, as letras e as artes são livres.
Artigo 174. O amparo à cultura é dever do Estado (idem).

Isto posto, há, também, a exigência de uma mudança de cunho educacional
iniciada pelo Artigo 5º, item XV, letra “d”, o qual legisla sobre as diretrizes e bases da
educação nacional. Somada a essas propostas foi assegurado no Capítulo II da
Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) o direito à educação e à cultura desse modo:
Artigo 166. A educação é direito de todos e será dada no lar e na
escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana.
Artigo 167. O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos
poderes públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis
que o regulem.
Artigo 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios:
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional;
II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial
ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem faltas ou
insuficiência de recursos;
III - as emprêsas industriais, comerciais e agrícolas, em que
trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino
primário gratuito para os seus servidores e os filhos dêstes;
IV - as emprêsas indústrias e comerciais são obrigadas a ministrar,
em cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores,
pela forma que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos
professores (idem).

Esses artigos revelam mudanças consideráveis desde a última Constituição
(de 1937, citada na seção sobre a Reforma Capanema), confirmando o dever de
propiciar e garantir a educação, e mais, se propondo a organizar o sistema
educacional sem que deixasse a cargo de outros o seu papel, como mencionado no
Artigo 170 - “A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios”
(BRASIL, 1946) e no Artigo 171 - “Os Estados e o Distrito Federal organizarão os
seus sistemas de ensino” (idem).
Iniciou-se, pois, o que seria a primeira Lei das Diretrizes e Bases da
Educação

Nacional,

a

qual

foi

debatida

e

elaborada

no

contexto

de
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redemocratização do país, com o então Ministro da Educação Clemente Mariani e
uma comissão de representantes das principais correntes do pensamento
educacional que se encarregaram de redigir um anteprojeto de lei para ser enviado
ao Congresso.
O projeto entrou na Câmera Federal em novembro 1948 e, a partir de uma
longa trajetória de tentativas, idas e vindas, em 20 de dezembro de 1961, tão
somente treze anos depois, foi votado o que resultaria na Lei 4.024 (BRASIL, 1961)
que fixava as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

2.2.1 A primeira LDB de 1961

A lei que fora tão discutida recebeu sanção parcial do presidente João
Goulart, que vetou, total ou parcialmente, vinte e cinco dispositivos, os quais
posteriormente receberam aprovação do Congresso. O panorama do sistema
educacional brasileiro nesse período, segundo Romanelli (1986), mostrava que o
que poderia ter sido modificado substancialmente iria, no entanto,
fazer prevalecer a velha situação, agora agravada pela urgência da
solução de problemas complexos de educação criados e
aprofundados com a distância que se fazia sentir, havia muito, entre
o sistema escolar e as necessidades do desenvolvimento (p.179).

As posições tomadas nesse momento, não havia dúvidas, foram das mais
diversas, partindo do otimismo de alguns, das reservas de outros e, ainda, da
descrença e pessimismo de outros.
Ao referente às línguas estrangeiras e ao seu ensino houve mudanças
significativas: se permitiu que cada Estado brasileiro escolhesse a inclusão de
línguas estrangeiras no currículo, ou seja, essas deixaram de ser obrigatórias.
A LDB (BRASIL, 1961) estabeleceu, como se verá na sequência, que as
matérias obrigatórias eram determinadas pelo Conselho Federal de Educação; as
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matérias complementares, pelos Conselhos de Educação dos Estados e as matérias
optativas, pelos centros escolares:
Artigo 9º. Ao Conselho Federal de Educação, além de outras
atribuições conferidas por lei, compete:
[...] e) indicar disciplinas obrigatórias para os sistemas de ensino
médio (artigo 35, parágrafo 1º) [...] (idem).

Sobre a menção ao artigo 35, parágrafo 1º encontra-se:
Artigo 35. Em cada ciclo haverá disciplinas e práticas educativas,
obrigatórias e optativas.
§ 1º Ao Conselho Federal de Educação compete indicar, para todos
os sistemas de ensino médio, até cinco disciplinas obrigatórias,
cabendo aos conselhos estaduais de educação completar o seu
número e relacionar as de caráter optativo que podem ser adotadas
pelos estabelecimentos de ensino (idem).

E ainda, sobre as matérias optativas, o Artigo 44 (BRASIL, 1961) estabeleceu
que “o ensino secundário admite variedade de currículos, segundo as matérias
optativas que forem preferidas pelos estabelecimentos”.
Laseca (2008, p. 55) ilustra esses artigos constatando que o Conselho
Federal de Educação ao determinar matérias obrigatórias as de Português,
Matemática, Geografia, História e Ciências, deixaram a margem as línguas
estrangeiras do currículo obrigatório, as convertendo, como já mencionado, em
matérias optativas ou complementares, ou seja, cada centro educacional escolhia
qual idioma, ou idiomas, incorporar no plano curricular. Enfim, passados quase
sessenta anos, algo parecido irrompe nos dias de hoje.
A falta de obrigatoriedade do ensino de língua nas escolas da LDB de 1961
foi, claramente, um retrocesso para o desenvolvimento do ensino de língua
estrangeira no Brasil. Apesar de que os setores da sociedade reconhecessem a sua
devida importância, as políticas educacionais não asseguraram uma inserção de
qualidade nas escolas.
Em busca dessa qualidade, as classes privilegiadas procuraram, como
sempre, garantir a aprendizagem de línguas nas escolas de idiomas ou com
professores particulares, mas os menos favorecidos ficaram à margem dessa opção.
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Assim sendo, com as questões que já haviam sido implantadas a partir do
decreto-lei nº 4244 (BRASIL, 1942) e mais essas medidas, houve a generalização
do inglês como língua estrangeira no sistema educativo brasileiro e fora dele,
ocorrendo que as demais línguas ocupassem um lugar ainda mais secundário.
A LDB de 1961 (BRASIL, 1961), sem dúvidas, trouxe a oportunidade de a
sociedade brasileira organizar o ensino, pelo menos em questões formais e
burocráticas, porém, ocorreu que as noções culturais da época juntamente com as
formas de atuação política ser mais fortes de modo que impediram as mudanças
realmente necessárias ao sistema. O sociólogo Florestan Fernandes (1966)
demonstra exatamente essa perspectiva afirmando que
os países subdesenvolvidos são, também, os que mais dependem da
educação como fator social construtivo. [...] Todavia esses países
não encontraram, na situação sócio-cultural herdada, condições que
favoreçam quer uma boa compreensão dos fins, quer uma boa
escolha para os meios para atingi-los. Mesmo os recursos materiais,
humanos e técnicos mobilizados efetivamente, acabam sendo
explorados de maneira extensamente irracional e improdutiva (p.
351).

De acordo ainda com o que Fernandes (idem) descrevia na época, se
cometiam equívocos e práticas ineficientes para atuar na realidade educacional e
adequá-la ao desenvolvimento:
primeiro, ignorando as exigências da educação popular e sua
importância para sairmos do caos político, do atraso cultural e da
dependência econômica. Segundo, convertendo em objetivo central
dos programas governamentais a propagação de tipos de escolas
que mal nos serviram no passado, [...] mas que não atendem ás
complexas necessidades educacionais de nossa época. Terceiro,
subestimando e negligenciando o ensino elementar comum,
abandonando-o a um criminoso estado de degradação e perversão.
Quarto, forjando o fantasma do combate ao analfabetismo por
qualquer meio, quando se sabe (ou se deveria saber) que a nossa
principal dificuldade está na má qualidade e na pior distribuição do
ensino elementar comum. Quinto, alimentando concepções
anacrônicas, que inferem negativamente no uso dos recursos
educacionais e impedem a consolidação de uma política frutífera,
suscetível de orientar-nos na expansão concomitante dos vários
ramos e níveis de ensino (p. 349).
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Claramente, todas essas questões acarretaram em problemas no âmbito
educacional, econômico, político e social e, mais uma vez, se comprovava que o
atraso nas escolas era, de fato, em decorrência da forma como se organizava o
poder, por consequência, este poder só servia aos grupos que lhe convinha.
Além do mais, reforçado pelas palavras de Bohn (2000, p. 132), uma vez mais
se evidencia que o poder exercido pelas classes dominantes com o objetivo de obter
determinadas vantagens, vem ao encontro às exigências por poder econômico e
para a preservação do Estado; questionar, pois, os aspectos educacionais e
culturais e a socialização do ensino são objetivos complexos de perseguir.

2.2.2 A segunda LDB de 1971

A dependência cultural tem evoluído com a importação de modelos
de pensamentos e os “modismos” pontificam, mais que a
originalidade, nos meios docentes. Nesse sentido, processaram-se
as mudanças sem que estas tivessem ajudado a criar condições para
a formação de um padrão intelectual mais autêntico, mais autônomo
(Romanelli, 1986, p. 230).

A questão que se coloca, inicialmente, pela autora, retrata o contexto
brasileiro do período de 1964 a 1968, o qual houve uma crise estudantil. Essa
começou a se formar, de fato, em um período anterior, que resultou da aceleração
do ritmo de crescimento da demanda efetiva de educação.
Romanelli (1986) ilustra como resultado desse crescimento dois fatores: “a
implantação da indústria de base, [...] que criou uma quantidade e uma variedade de
novos empregos e a deterioração dos mecanismos tradicionais de ascensão da
classe média (p. 205)”.
O que se verifica, desse período, é à entrada de grandes multinacionais que,
ao se instalarem, trouxeram novos serviços, novos sistemas burocráticos, além da
criação de diversas empresas menores. Esses serviços e ocupações modificaram
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indiretamente questões referentes tanto à criação de infraestrutura, comunicação,
transporte quanto energia, ocasionando a criação de novos empregos das mais
diversas exigências de habilidades.
E, a partir dessas novas possibilidades, a classe média se depara com a
seguinte situação:
de um lado, uma crescente demanda de pessoal, por parte do
sistema econômico, e, de outro, uma crescente oferta de trabalho por
parte das camadas médias, que veem nas hierarquias ocupacionais
das empresas a única forma de manter ou conquistar status (idem).

No entanto, o aumento da procura de mão de obra não resulta em emprego
garantido; nesse momento, entre as exigências, uma boa e adequada qualificação
para cada ramo de ocupação era imperativo. “A educação, portanto, passa a ser
encarada como o único caminho disponível, para as classes médias, de conquistar
postos e, para as empresas, de preencher os seus quadros” (ROMANELLI, 1986, p.
206).
Como mencionado no início da seção, houve um período de crise, nesse
período, no sistema brasileiro, porém, somente em 1968, quando de fato a crise
estava em seu ápice se fez algo para conter as pressões que o governo sofria de
todos os lados do sistema. A LDB (BRASIL, 1961) não previu o que o país carecia:
estrutura escolar para a demanda de recursos humanos devido à expansão
econômica.
Desta maneira e com base nas considerações de Romanelli (1986) era certo
que a demanda de pessoal com qualificação de nível médio crescia em ritmo bem
mais acelerado do que a oferta, e isto só cresceu nos anos seguintes. Por fim, se
promoveu, a princípio, uma reforma universitária e, consequentemente, ficou
demonstrado por documentos da época, os quais tratavam sobre uma redefinição da
política educacional brasileira, uma necessidade de reformulação do modelo de
educação primária e média que se instaurava.
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Em 11 de agosto de 1971, a Lei 5.692 (BRASIL, 1971) apresenta como
objetivo principal fixar as Diretrizes e Bases para o ensino de primeiro grau (ensino
primário) e segundo grau (ensino médio):
Artigo 1º. O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral
proporcionar
ao
educando
a
formação
necessária
ao
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício
consciente da cidadania (idem).

Desde esse primeiro artigo da Lei (BRASIL, 1971), já se percebe que as
mudanças são imediatistas, visam à solução de um problema daquele momento, no
caso se qualificar para trabalhar, atuar consciente de acordo com o que o cerca
social e politicamente. Logo, a estrutura educacional passa ser a seguinte:

Ensino de 1º
grau

DURAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

FAIXA ETÁRIA

OBJETIVO

Oito anos

720 horas
anuais

Dos sete aos
catorze anos
(formação da
criança e do
préadolescente)

- Sondagem
vocacional

(OBRIGATÓRIO)

Ensino de 2º
grau

- Iniciação para
o trabalho

DURAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

FAIXA ETÁRIA

OBJETIVO

Três ou quatro
anos

2.200 horas
(para cursos de
três anos)

Formação de
adolescente

- Habilitação
profissional

2.900 horas
(para cursos de
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quatro anos)

A essa nova estrutura se incluiu matérias obrigatórias no currículo como
mencionadas no artigo 7º: “Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação
Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e
2º graus” (BRASIL, 1971) e, de modo geral, pode-se dizer, que o currículo passou a
ser dividido em uma parte de educação geral e outra de formação especial.
Isto posto, Romanelli (1986) sucintamente expõe que
a educação geral deve fornecer uma base comum de conhecimentos
e será dominante no ensino do 1º grau. A formação especial visa, no
ensino de 1º grau, à sondagem de aptidões e iniciação para o
trabalho, sendo incluída nas séries finais desse nível, em caráter não
dominante e, no 2º grau, visa a habilitação profissional, sendo até
dominante nesse nível (p. 240).

Por certo, a LDB de 1971 (BRASIL, 1971) também manteve uma estrutura
curricular semelhante à da LDB de 1961 (BRASIL, 1961), pois, entre tantas
proposições, além da inclusão de disciplinas obrigatórias, como já mencionadas,
houve disciplinas optativas. As línguas estrangeiras, no artigo 8º parágrafo segundo,
foram, nesse momento, mencionadas como opções entre as disciplinas:
em qualquer grau, poderão organizar-se classes que reúnam alunos
de diferentes séries e de equivalentes níveis de adiantamento, para o
ensino de línguas estrangeiras e outras disciplinas, áreas de estudo
e atividades em que tal solução se aconselhe (BRASIL, 1971).

Primeiramente, na prática, uma vez mais as línguas estrangeiras e o seu
ensino ficaram à parte. Agir, conforme o parágrafo anterior da Lei, reunindo alunos
de diferentes séries e equivalentes níveis é, sem dúvida, tratar esse ensino como
coadjuvante; não utilizá-lo como componente curricular, mas como um estudo
secundário.
Além disso, não houve a especificação de quais seriam as línguas
estrangeiras ensinadas, tampouco a quantidade de horas específica para elas,
diferentemente do que ocorreu até o Decreto de 1942 (BRASIL, 1942), no qual as
línguas estrangeiras eram especificadas juntamente com sua carga horária
determinada por níveis de ensino.
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Laseca (2008, p.56) relata como consequências das LDBs de 1961 e de
1971, muitos alunos brasileiros dessa época nunca estudaram línguas estrangeiras,
seja no primeiro ou no segundo grau e, ao citar Dahner (2006, p.7), no que diz
respeito à língua espanhola, supõe que “transcorridos menos de vinte anos desde
sua implantação (Reforma Capanema de 1942), sua saída quase total do espaço
educativo, no qual permaneceram o inglês e/ou, em menor medida, o francês”.

2.2.3 A terceira LDB de 1996

Em 20 dezembro de 1996 foi sancionada, pelo então presidente Fernando
Henrique Cardoso, a Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996) - a terceira LDB - que se baseia
no princípio do direito universal à educação para todos com os seguintes
fundamentos:
Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
(idem).

Inicialmente, lendo esses artigos, nota-se que a formação do aluno começa a
ser valorizada; parece ter início uma preocupação com o humano, destacando o
cidadão-indivíduo inserido em um mundo no qual a educação escolar deverá
vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Contudo, como se observará
mais adiante, essa inovação também se valeu de fundamentos da LDB anterior de
1971, publicada há vinte e cinco anos.
O ensino, conforme dispõe o artigo 21, passou a ser composto
estruturalmente de: “I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio; II - educação superior” (BRASIL, 1996). Destes, a
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Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, desenvolve crianças de até
seis anos de idade (Artigo 29); o Ensino Fundamental, com duração mínima de oito
anos, é obrigatório e gratuito na escola pública (Artigo 32) e o Ensino Médio, é a
etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos (Artigo 35).
Cabe ressaltar que estas mudanças ocorrem também ao que diz respeito à
figura do aluno e ao que ela representa; no documento da Lei nº 9.394, o artigo 26
apresenta em seu texto algo, até o momento, um tanto quanto diferente ao afirmar
que
os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino
e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela (BRASIL, 1996).

O que sobressai e reforça-se, nessa passagem, são as palavras como
“economia” e “clientela” e a evidência de que os conteúdos estudados na escola
(neste caso especifico, na parte diversificada) devam ser relacionados à economia,
convertendo o grupo discente em clientes de um estabelecimento - a escola - e,
assim, fomentando o conceito de educação como mercado.
Além das mudanças estruturais e conceituais, é possível afirmar que, por
meio dessa lei, as línguas estrangeiras (daqui pra frente LE) tiveram uma importante
valorização no sistema educacional, sendo sua inclusão um avanço ao ensino de
línguas no Brasil. Conforme estabelece o artigo 26, parágrafo 5º:
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).

No caso do Ensino Médio, o artigo 36, parágrafo 3º, também dispõe que:
será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina
obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em
caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição (idem).
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Ora, em comparação ao que se contava relacionado às leis, LDB de 1961
(BRASIL, 1961) e LDB de 1971 (BRASIL, 1971), foi um ganho expressivo a inclusão
da obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira no Ensino Fundamental e no
Ensino Médio. Não obstante, como assegura Laseca (2008, p. 57) na prática a
realidade varia, principalmente na situação das séries do Fundamental, isto é, “a
preponderância quase absoluta do inglês”.
No Ensino Médio a situação não era tão diferente, com exceção das regiões
fronteiriças com países de língua espanhola que, obviamente, optavam pelo ensino
do espanhol pelas necessidades locais, porém, a oportunidade de uma retomada do
ensino da língua espanhola como disciplina dentro do currículo brasileiro encontrouse, pois, exato nesse Ensino Médio, o qual possibilitava o estudo de uma segunda
língua estrangeira como optativa (Artigo 36).
Complementando a nova LDB (BRASIL, 1996), se publicou, primeiramente,
os Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental - Línguas Estrangeiras19 – PCN – em 1998, onde os temas centrais
desta proposta são a cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os
aspectos sociopolíticos da aprendizagem de LE atrelados aos temas transversais 20.
Complementando o PCN de 1998 (BRASIL, 1998), em 2000, publicou-se a
continuação dos Parâmetros, agora, com diretrizes para o Ensino Médio. Este,
também, foi elaborado por professores brasileiros das mais conceituadas
universidades do país e apresentou as Línguas Estrangeiras integradas à área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, assumindo a condição de parte
indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitiriam ao estudante

19

Documentos de apoio às discussões e ao desenvolvimento do projeto educativo de sua
escola, à reflexão sobre a prática pedagógica, ao planejamento de suas aulas, à análise e
seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em especial, que possam
contribuir para sua formação e atualização profissional (BRASIL, 1998).
20

O currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser
priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e regionais e
que novos temas sempre podem ser incluídos. O conjunto de temas propostos recebeu o
título geral de Temas Transversais, indicando a metodologia proposta para sua inclusão no
currículo e seu tratamento didático (BRASIL, 1998).
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aproximar-se das várias culturas e, consequentemente, integrar-se em um mundo
globalizado (BRASIL, 2000).
Ao escolher o idioma a estar presente no currículo, como disciplina obrigatória
ou como optativa, se obtém as seguintes orientações, conforme o documento, para
serem consideradas:




fatores históricos;
fatores relativos às comunidades locais;
fatores relativos à tradição.

Sobre os fatores históricos o PCN (BRASIL, 1998) apresenta argumentos
tanto a favor do inglês quanto do espanhol:
os fatores históricos estão relacionados ao papel que uma língua
específica representa em certos momentos da história da
humanidade [...] O caso típico é o papel representado pelo inglês, em
função do poder e da influência da economia norte-americana. [...]
Deve-se considerar também o papel do espanhol, cuja importância
cresce em função do aumento das trocas econômicas entre as
nações que integram o Mercado das Nações do Cone Sul
(MERCOSUL). Esse é um fenômeno típico da história recente do
Brasil, que, apesar da proximidade geográfica com países de fala
espanhola, se mantinha impermeável à penetração do espanhol (p.
22-23).

Com respeito às comunidades locais, se mencionam as línguas indígenas e a
linguagem dos sinais, se justificando pelas relações envolvidas nessa convivência:
as relações culturais, afetivas e de parentesco. E, por fim, sobre os fatores
tradicionais, cita-se a língua francesa, a qual “desempenhou e desempenha
importante papel do ponto de vista das trocas culturais entre o Brasil e a França e
como instrumental de acesso ao conhecimento de toda uma geração de brasileiros”
(BRASIL, 1998, p. 23).
Para tanto, é importante recordar que essa decisão de escolha pertence ao
centro educacional, a partir das suas possibilidades, o que dificultou muito a
efetivação das normas. Laseca (2008, p. 58) menciona a crítica aos Parâmetros, no
momento de sua publicação, baseando-se “nas condições reais de uma sala de aula
brasileira (escassa carga horária da matéria; alto número de alunos por sala; pouco
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domínio das destrezas orais por parte da maioria dos professores e escasso material
didático)”.
Compete refletir, mais uma vez, que dois pontos de semelhança se
apresentaram entre essa terceira LDB (BRASIL, 1996) e a anterior de 1971
(BRASIL, 1971). Primeiramente não houve a especificação das línguas a serem
estudadas, e isso se manteve nesta nova lei.
Logo, no inciso IV do Artigo 24 da LDB de 1996 (BRASIL, 1996) se dispõem
que as escolas organizem “classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com
níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas
estrangeiras, artes e outros componentes curriculares”; palavras, estas, muito
semelhantes às documentadas na LDB de 1971 (BRASIL, 1971), as quais a
legislação dissociou o estudo de LE das demais disciplinas, e, agora, dá
continuidade a essa visão estereotipada de que a LE é uma disciplina extraclasse.
Isto posto, mesmo com a volta da obrigatoriedade do ensino de LE e com o
campo de crescimento da língua espanhola, neste momento, aumentando
consideravelmente, pode-se concluir que as leis educativas brasileiras não deram a
devida importância ao ensino de idiomas que o contexto global exigia. Uma vez mais
“continuar delegando a escolha do idioma a ser ensinado ao centro e condicionando
às suas possibilidades supõe limitar, ou mesmo excluir da educação plurilíngue os
centros com menos recursos ou mais afastados dos grandes núcleos urbanos”
(LASECA, 2008, p. 59).

2.3 A Lei 11.161 de 2005

Continuando o percurso histórico da presença do espanhol no sistema
educacional brasileiro, chega-se ao ápice dentre as incidências dos períodos
relatados desde 1942, a denominada “Lei do Espanhol” (BRASIL, 2005), de 5 de
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agosto de 2005. Ainda assim, convém, por sua importância, discorrer sobre seus
antecedentes.
Entre os anos 1990 e 2000, o que se constatava era que o espanhol sendo
língua de maior contato com o Brasil. Em relação à inclusão do idioma nos currículos
escolares brasileiros era que, principalmente, nos estados fronteiriços com países
onde o idioma é falado, esse ora encontrava-se como língua de contato, ora como
língua estrangeira - essa situação, atualmente, ainda permanece nas zonas de
fronteira com os países sul-americanos.
Associado a esses aspectos, as relações existentes entre o Brasil e as
nações de língua espanhola cresceram ainda mais e, enfim se percebeu a
necessidade de repensar o lugar que a língua ocupava em solo brasileiro, bem como
sua importância para ampliar as relações políticas, culturais, sobretudo, comerciais.
Porém, a relação comunicacional era que
en los 90, la firma e implementación del Mercosur tuvieron un
impacto interesante en la historia marcada en Brasil por una cierta
inercia con relación al español, lengua vista como “parecida”, “fácil” o
“de estudio innecesario”. Frente a esta serie de relaciones, con
frecuencia surgía una alternativa que designamos como efecto de
una ilusión de competencia espontánea: el “portuñol”. Una lengua
que podemos definir como extensión espontánea de la lengua del
brasileño o como un español imaginario y fantástico.”21 (CELADA e
RODRIGUES, 2005, p. 3).

Celada e Rodrigues, na citação acima, mencionam duas questões
importantes: a criação do MERCOSUL22 e, por assim dizer, o processo de
21

Nos anos 90, a assinatura e formação do MERCOSUL teve um impacto interessante
sobre a história marcada no Brasil por certa inércia em relação ao espanhol, uma linguagem
vista como "similar", "fácil" ou "desnecessária". Diante dessas relações, surgiu uma
alternativa que designamos como efeito de uma ilusão de competição espontânea: o
"portuñol". Uma língua que podemos definir como uma extensão espontânea da língua do
brasileiro ou como um espanhol imaginário e fantástico. (tradução nossa)
22

Os membros fundadores são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai; os demais países sulamericanos estão vinculados ao MERCOSUL como Estados Associados (a Bolívia, por sua
vez, tem o status de Estado Associado em processo de adesão, até o momento desse
estudo, e a Venezuela, que aderiu ao Bloco em 2012, está suspensa, desde dezembro de
2016, por descumprimento de seu Protocolo de Adesão e, desde agosto de 2017, por
violação da Cláusula Democrática do Bloco).
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globalização, e a questão do conhecido “portuñol”. Estes, sem dúvida alguma, foram
importantes precursores para a ascensão do espanhol que, por fim, perceberam e
valorizaram o seu ensino/aprendizado; se tornou indispensável aos profissionais
brasileiros com ambição de fazer carreira em multinacionais, em companhias de
exportação ou de trabalhar com relações internacionais, como mencionado no
primeiro capítulo desse estudo, aprender e entender o idioma.
As autoras ainda retomam o que vêm demonstrando esse capítulo diante de
tantas leis, artigos e pareceres sobre o ensino de língua estrangeira e, claro, do
espanhol, no currículo brasileiro:
lo que primó en la relación del brasileño con esa lengua fue el hecho
de que, históricamente, en el horizonte de las lenguas extranjeras, no
llegó a ocupar un “lugar” y con esto queremos decir que no llegó a
ser objeto de un supuesto saber por el que valiera la pena el trabajo
de someterse a su estudio23 (p. 3).

E, mais uma vez, asseguram a importância do MERCOSUL para o
desenvolvimento da língua enquanto “língua veicular”:
esto, de alguna forma, potenció el impacto que tuvieron los primeros
movimientos relativos a la implementación del Tratado del Mercosur
en lo que se refiere al estudio masivo del español, aunque no
podamos decir que éste fuera el único elemento desencadenante del
cambio al que nos referimos. Lo cierto es que el español pasó a
formar parte del horizonte de las lenguas extranjeras como una
lengua vehicular: como una lengua de los negocios, del trabajo y,
también, como un pasaporte internacional (hacia la Unión Europea y
hacia Estados Unidos). De esta forma, el acontecimiento del
Mercosur (junto a una serie de factores) estimuló el abandono de la
vieja rutina del brasileño24 (idem).

23

O que prevaleceu na relação do brasileiro com essa língua foi o fato de que,
historicamente, no horizonte das línguas estrangeiras, não ocupou um "lugar" e com isto
queremos dizer que não se tornou objeto de um suposto conhecimento para o qual o
trabalho de se submeter ao seu estudo valeria a pena. (tradução nossa)
24

Isto, de alguma forma, aumentou o impacto dos primeiros movimentos relacionados com a
implantação do Tratado do MERCOSUL em termos do estudo maciço do espanhol, embora
não possamos dizer que este foi o único elemento que desencadeou a mudança a que nos
referimos. . A verdade é que o espanhol se tornou parte do horizonte das línguas
estrangeiras como língua veicular: como língua de negócios, trabalho e, também, como
passaporte internacional (para a União Europeia e os Estados Unidos). Dessa forma, o
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De fato, como mencionado, o Tratado do MERCOSUL favoreceu bastante a
consideração do idioma, além do mais o crescimento também estava chegando ao
sistema educacional; dados desse período são reduzidos a meras estimativas e não
são corroboradas em estatísticas rigorosas, mas, certamente, não estiveram longe
da realidade.
De un total de 6.533 colegios privados, el 80% imparte clases de
español. Prueba de ello es la gran cantidad de “vestibulares”
(exámenes de selección para ingresar en las universidades
brasileñas) que le permiten al candidato elegir como lengua
extranjera el inglés o el español. Otro indicio en este sentido es el
reultado de una encuesta realizada a un grupo de 146 alumnos de
Relaciones Públicas y Radio y Televisión de la Universidad de São
Paulo: el 34,5% había seguido cursos de español al llegar a la
Universidad25 (CELADA e RODRIGUES, 2005, p. 6).

Sánchez-Cabezudo (2006-2007), então diretor do Instituto Cervantes do Rio
de Janeiro, na apresentação da La enciclopedia del español en el mundo, em
19/10/06 em Madri, corrobora com essa proposição afirmando que outros tantos
informativos concordaram que o avanço da língua espanhola coincide com a criação
do MERCOSUL e acrescenta a mudança de perspectiva de “un país que comenzó a
mirar más hacia sus vecinos sudamericanos; vecinos que en su práctica totalidad
hablan español26” (p.193).
De fato, para esse período, a divulgação do espanhol era uma das condições
educacionais que facilitariam e fortaleceriam o processo de integração regional - o
MERCOSUL - além de ser tanto uma condição do processo de integração quanto à
consequência dele. Contudo, pensar no ensino de língua espanhola juntamente com
o envolvimento político-comercial que o país passava é ilusório supor apenas que
MERCOSUL (juntamente com uma série de fatores) estimulou o abandono da velha rotina
do brasileiro. (tradução nossa)
25

De um total de 6.533 escolas particulares, 80% lecionam aulas de espanhol. Prova disso é
o grande número de vestibulares que permitem ao candidato escolher inglês ou espanhol
como língua estrangeira. Outra indicação nesse sentido é o resultado de uma pesquisa
realizada com um grupo de 146 estudantes de Relações Públicas e de Rádio e Televisão da
Universidade de São Paulo: 34,5% frequentaram cursos de espanhol na chegada à
Universidade.
26

Um país que começou a olhar mais para seus vizinhos sul-americanos; vizinhos que
praticamente só falam espanhol.
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verdadeiramente estratégico.
Isto posto, chega-se à Lei 11.161 (BRASIL, 2005), cuja origem foi o Projeto de
Lei (PL) número 3.987/00 (BRASIL, 2000) aprovado em 7 de julho de 2005 pela
Câmara dos Deputados, por meio da sanção do então presidente Luis Inácio Lula da
Silva, em 5 de agosto do mesmo ano.
Em linhas gerais, a respeito do PL, em 15 de dezembro de 2000, o deputado
Átila Lira, mediante uma Comunicação Parlamentar, manifestou-se com um projeto
que convertia a língua espanhola em obrigatória para a escola e de livre escolha
para o aluno. Este foi o início efetivo da tramitação parlamentar que, “arrastado” por
cinco anos, se converteu em Lei Federal.
Quanto ao conteúdo, a Lei 11.161 (BRASIL, 2005) se dispõe do seguinte
modo sobre o ensino da língua espanhola:

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.
§ 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.
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A aprovação da denominada “Lei do Espanhol” (BRASIL, 2005) estabelece,
então, que as escolas de Ensino Médio de todo o Brasil deverão oferecer a língua
espanhola em seu horário regular, ficando ao aluno a opção de escolher a matéria.
No Ensino Fundamental, a língua espanhola poderá ser oferecida pelas escolas a
partir da 5º série. Ademais, a implantação progressiva do espanhol no prazo de
cinco anos e atribui aos Conselhos Estaduais de Educação a responsabilidade
normativa para viabilizar sua execução, de acordo com as condições locais.
Desta forma, mais uma vez o espanhol esteve presente como disciplina e,
essa, nunca esteve tão associada a um gesto marcado, claramente, por um objetivo
político, econômico e cultural. Foi, de fato, uma decisão que mostrou o desejo
brasileiro de estabelecer uma nova relação com os países de língua espanhola.
Para a implantação do espanhol nas escolas brasileiras, antes que expirasse
o prazo para a execução da Lei 11.161, o Ministério da Educação (MEC) publicou,
em 2006, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) e incluiu o
idioma no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 2011.
As OCEM (BRASIL, 2006) servem de guia para os professores que atuam ou
atuarão diretamente no ensino do espanhol nas escolas, além de contribuir para que
houvesse regulamentação da disciplina com coerência e responsabilidade por parte
dos CEE’s27 (Conselhos Estaduais de Educação).
O documento atribuiu finalidades específicas ao Ensino Médio e trouxe como
objetivos para línguas estrangeiras:
retomar a reflexão sobre a função educacional do ensino de Línguas
Estrangeiras no ensino médio e ressaltar a importância dessas;
reafirmar a relevância da noção de cidadania e discutir a prática
dessa noção no ensino de Línguas Estrangeiras; discutir o problema
27

Órgãos que passaram a ser co-responsáveis pela organização da estrutura curricular,
completando o quadro de disciplinas obrigatórias e determinando aquelas que seriam
incluídas como optativas, tendo sempre em conta as realidades e especificidades de cada
região.
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da exclusão no ensino em face de valores “globalizantes” e o
sentimento de inclusão frequentemente aliado ao conhecimento de
Línguas Estrangeiras; introduzir as teorias sobre a linguagem e as
novas tecnologias (letramentos, multiletramentos, multimodalidade,
hipertexto) e dar sugestões sobre a prática do ensino de Línguas
Estrangeiras por meio dessas (BRASIL, 2006, p.87).

As OCEM (BRASIL, 2006), sendo um instrumento de apoio à reflexão do
professor a ser utilizado em favor do aprendizado, apresenta, em sua textualidade, o
propósito de preparar o jovem para participar de uma sociedade complexa, que
requer aprendizagem autônoma e contínua ao longo da vida.
No caso do Ensino Médio, as orientações revelam que o conhecimento de
línguas estrangeiras é imprescindível no âmbito profissional, porém mais que
encarar o idioma apenas como uma ferramenta ou um instrumento que pode levar à
ascensão, também apresenta que é necessário entendê-lo como um meio de
integrar-se e agir como cidadão.
Nesse sentido, o foco do ensino não deve, segundo o documento, ser
exclusivo e predominante na preparação para o trabalho ou para a superação de
provas seletivas, como o vestibular (BRASIL, 2006).
Os professores de línguas precisam, entre outras coisas, produzir o
seu ensino e buscar explicar por que procedem das maneiras como o
fazem. Para dar conta desse duplo desafio, o movimento
comunicativo tem sugerido alçarmos a posição mais alta, o nível de
abstração das crenças e pressupostos guias. Isso equivale a elevar a
abstração do nível do método (materialidade de ensino, fórmula
estável de ação pedagógica) para abordagem (conjunto de conceitos
nucleados sobre aspectos cruciais do aprender e ensinar uma nova
língua) (ALMEIDA FILHO, 2001, p.19).

Essa temática está em consonância com o edital do Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD - 2011), o qual assegurava o anseio de implantar as línguas
estrangeiras nos currículos brasileiros.
Na textualidade do PNLD (2011) estabeleceu-se que a distribuição de livros
didáticos de Espanhol e de Inglês para as escolas públicas deveriam contribuir,
também, para que as escolas elaborassem projetos políticos-pedagógicos que
“integrem ao máximo o ensino dessas línguas em suas grades, com propostas de
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trabalho de qualidade, garantindo, para as línguas estrangeiras, distribuição de
carga horária justa e adequada” (p. 13).
Além do mais, apresentou-se uma postura diferenciada e, como nas OCEM
(BRASIL, 2006), não se dirigia exclusivamente à formação do profissional, mas, sim,
à formação do indivíduo, do cidadão. Prevalece-se questões relacionadas às
identidades mais do que às mercantis. Afirma o guia do PNLD (2011):
o livro didático influencia a formação das identidades dos indivíduos,
que são construídas e reconstruídas a partir da relação com o outro.
[...] o livro precisa contribuir para a formação de cidadãos críticos e
reflexivos, desprovidos de preconceitos, capazes de respeitar a si
mesmos e a outros, partindo de experiências críticas e reflexivas com
a língua estrangeira (p. 11-12).

Uma abordagem de ensino se estabeleceu, pois, baseada na reflexão e
concretização de concepções das experiências, crenças e pressupostos de cada
docente, refletindo sobre o conhecimento de uma língua estrangeira como meio do
aluno se ver e se constituir como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro,
à diferença e ao reconhecimento da diversidade.
Notáveis mudanças ocorreram, nesse período, no âmbito legislativo e, muito
mais no pensamento pedagógico; a inserção do espanhol na educação brasileira,
inegavelmente, supôs muitos desafios, além de exigir “uma reflexão acerca do lugar
que essa língua pode e deve ocupar no processo educativo” (BRASIL, 2006, p.130).

2.4 A revogação da Lei 11.161 em 2017

As dificuldades para realizar um projeto compartilhado por setores
importantes de diferentes países é fundamentalmente a fraqueza de uma região
pouco creditada na economia mundial. A efetivação de uma identidade coletiva
requer ações em vários campos para materializar os sujeitos e orientar seu
comportamento público.
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Nesse sentido, as considerações de Juan Larrain (2006) em uma perspectiva
chilena é significativo quando se refere às "fraquezas da identidade latinoamericana":
No solo le falta una base popular más fuerte, sino que, sobre todo, le
falta el apoyo efectivo de las clases dirigentes, cuyo discurso público
ha sido por mucho tiempo nacionalista y subraya más las diferencias
que las concordancias con otros países del área. De allí que por
mucho tiempo el discurso integracionista en América Latina ha sido
meramente retórico y pocas veces se ha transformado en hechos
concretos28 (p. 83).

Para tanto, ações voltadas ao fortalecimento da sociedade e da integração
devem ser realizadas no campo educacional e envolver políticas linguísticas não
apenas pela função cultural do ensino de línguas, mas também por seu poder na
construção do sujeito. Contudo, qualquer política linguística só existe de fato quando
colocada em prática, ou seja, é necessária sua aplicação.
A sanção da Lei 11.161 (BRASIL, 2005) foi, seguramente, um ato de política
linguística, pois suas escolhas e determinações são referentes às relações entre
língua(s) e sociedade(s). No contexto histórico e social no qual se inseriu, foi
valorizada, porém, trouxe consigo inúmeras polêmicas, desafios, questionamentos e
indignações, gerando grande repercussão nos meios de comunicação, na academia
e nas entidades que representavam os professores de espanhol em diversos
estados brasileiros.
A princípio, apresentando alguns dados estatísticos do período pós-sanção da
Lei, no que se refere a docentes disponíveis e a estudantes brasileiros do Ensino
Médio, houve um relatório elaborado pelo Ministério da Educação (2004, apud
SÁNCHEZ-CABEZUDO 2006-2007, p.194), o qual estimava que "poderíamos
pensar em uma cifra que poderia variar entre 4.600 professores da rede pública não

28

Não só falta uma base popular mais forte, mas, acima de tudo, falta o apoio efetivo das
classes dominantes, cujo discurso público há muito tempo é nacionalista e enfatiza mais as
diferenças do que as concordâncias com outros países da área. Assim, por muito tempo, o
discurso integracionista na América Latina tem sido meramente retórico e raramente se
transformou em fatos concretos. (tradução nossa)
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universitária”, enquanto na rede particular "poderíamos estar falando sobre outros
2.000 professores”.
Embora o relatório afirmasse que "fazer uma estimativa do número de alunos
é impossível com os dados disponíveis” (idem), aplicando uma proporção média do
número de alunos por professor, Sánchez-Cabezudo (2006-2007, p.194) apresenta
que aproximadamente 6.600 professores já estariam ensinando espanhol para um
número de alunos que, com uma margem de aproximação, superaria a casa do
milhão.
Desta maneira, como ponto de partida do ensino obrigatório do espanhol, o
volume de alunos do Ensino Médio que seriam beneficiados era estimado em cerca
de 10 milhões de estudantes (9.072.942 no censo de 2003); o Ministério também
estimou, na época, que entre 13.254 e 19.800 novos professores seriam
necessários nos anos seguintes para cumprir a implantação da lei (SÁNCHEZCABEZUDO 2006-2007, p.195).
A necessidade de 19.800 professores responderia ao ensino de espanhol em
quase 90% das escolas, pois seriam necessários 10 milhões de alunos para cerca
de 25.000 professores, já descontando os cerca de 6.600 já existentes. Sobre o
número estimado de 13.254 professores, esses responderiam a inserção da
disciplina em 75% das escolas brasileiras.
Mais uma vez se reforça que todos estes números são estimados e
aproximados pelos Conselhos Estaduais de Educação - responsáveis por ditar as
normas para execução da Lei 11.161 (BRASIL, 2005) conforme o Artigo 5º - que
carecem de centralização de informações, além de dados relacionados às questões
sobre língua estrangeira escolhida nas escolas.
Os números mencionados, claramente, revelavam um grande avanço para a
difusão do espanhol na América do Sul, que, com o Brasil, completaria a presença
da língua em todo o território. No entanto, também era óbvia a dificuldade em
alcançar os objetivos e efetivar realmente a lei e, ao mesmo tempo, conquistar um
ensino de qualidade e aprendizado eficiente para todos.
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Sobre essa dificuldade, o Departamento de Educação da Embaixada da
Espanha, em Brasília, na publicação El mundo estudia español (elaborado pelo
Ministerio de Educación y Ciencia - Subdirección General de Cooperación
Internacional) trouxe algumas considerações sobre o ensino do espanhol como
língua estrangeira no Brasil constatando sua real desigualdade:
el problema es de fondo, pues en un sistema donde todavía hay
tasas de analfabetismo preocupantes y grandes deficiencias en
materias fundamentales como “lengua portuguesa” o “matemáticas”,
la cuestión de la lengua extranjera es verdaderamente secundaria29
(ESPAÑA, 2005, p.57).

Além disso, a publicação expõe que nas escolas particulares se oferece a
língua espanhola de modo diferenciado na qualidade, “es considerable su aumento
en estos últimos años en las escuelas privadas de élite (en especial, en los estados
de São Paulo, Minas y Distrito Federal), donde el español (e inglés) se ofrecen como
oferta diferenciada de calidad30” (idem).
Pensando nos demais estados brasileiros, diante da Lei do Espanhol
(BRASIL, 2005), a relação entre implantação/ensino era totalmente heterogênea. A
título de ilustração, compilado pela publicação El mundo estudia español (ESPAÑA,
2005, p. 57), apresentou-se que, no estado da Bahia a presença da língua
espanhola, tanto na rede pública do Estado como na da capital (Salvador), era
praticamente inexistente.
Unindo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e os três do
Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), o total de professores
disponíveis, já em sala de aula, era inferior a 3000. Por outro lado, os estados da
região Centro-Oeste, como Goiás, o ensino do espanhol era bastante consolidado
na rede pública com mais de 170 professores lecionando.
29

O problema é substancial, porque em um sistema onde ainda há taxas de analfabetismo
preocupantes e grandes deficiências em disciplinas fundamentais como "língua portuguesa"
ou "matemática", a questão da língua estrangeira é realmente secundária. (tradução nossa)
30

O aumento nos últimos anos nas escolas particulares de elite é considerável
(especialmente nos estados de São Paulo, Minas e Distrito Federal), onde o espanhol (e o
inglês) são oferecidos como uma oferta diferenciada de qualidade. (tradução nossa)
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Como já esperado, a maior presença na rede pública estava nos estados
fronteiriços como Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia,
Roraima, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma estimativa do número
de professores que atuam nas redes públicas dos estados fronteiriços apontaria
para um número próximo a 700 (deixando de fora os três estados do sul já
mencionados).
Isto posto, é claro o desafio de imensa proporção: melhorar a qualidade da
escolaridade obrigatória de um sistema gigantesco e, ao mesmo tempo, implantar a
obrigatoriedade do ensino da língua espanhola, claro, de modo significativo.
Um segundo momento de reflexão é pertinente no trajeto desde a criação da
Lei 11.161 (em 2005) até culminar na sua revogação (em 2017); além do que se
expôs sobre a divergência entre demanda e oferta (alunos e professores) e a
heterogeneidade dos estados brasileiros quanto à aceitação da língua, a própria Lei
(BRASIL, 2005),em sua textualidade, apresentou dúvidas sobre sua aplicação.
Laseca (2008, p. 65), a esse respeito, evidenciou a brevidade da norma apenas sete artigos e menos de uma página - contudo, de fato, acrescenta que uma
norma ser curta não é, em princípio, nenhum problema, mas é certo que alguns
aspectos são pouco confusos e podem dar lugar a distintas interpretações.
Alguns Conselhos Estaduais e Municipais consultaram instâncias superiores a
fim de obter respostas aos questionamentos os quais a Lei não continha, um desses
pedidos de esclarecimentos foi elaborado pelo Conselho Estadual de Educação do
Sergipe e enviado ao Conselho Nacional de Educação (CNE), resultando no Parecer
nº 18/2007 (BRASIL, 2007).
Este foi o único documento oficial que objetivou o esclarecimento das dúvidas
das Secretarias em relação à implantação da Lei do Espanhol. As questões
apresentadas foram referentes, principalmente, à carga horária, obrigatoriedade,
formação dos alunos, entre outros.
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As respostas foram analisadas e emitidas pelo Conselho Nacional de
Educação, por meio da Câmara de Educação Básica, e essas, talvez ironicamente,
só demonstraram que os próprios legisladores questionavam os termos dispostos na
Lei. Uma evidência dessa imprecisão está ao afirmar que os termos Centros de
Ensino de Língua Estrangeira e Centro de Estudos de Língua Moderna são
estranhos à Legislação educacional:
Daí a oportunidade de registrar nossa curiosidade sobre a origem
destes termos e da concepção, ou melhor, da recepção pelos
legisladores do País deste tipo de instituição no âmbito da “educação
escolar” e da Educação Básica dos brasileiros. E, sobretudo,
podemos aproveitar esta oportunidade para consignar nossa dúvida
sobre a legalidade de elemento desta natureza, em caráter impositivo
para a arquitetura institucional dos sistemas de ensino e dos órgãos
executivos dos entes federados (BRASIL, 2008, p.5).

Este documento oficial do MEC foi o único que visou esclarecer a correta
implantação da Lei (BRASIL, 2005) e, infelizmente, o que se constatou foi que a
legislação educacional brasileira continuava sendo gerida por legisladores que
desconheciam as muitas realidades do próprio país. Ora, a implantação de um novo
idioma, de uma nova disciplina obrigatória, feita somente pela disposição de uma lei
não basta, sem concordância com a população que será atingida e, mais, sem
conhecimento dos seus legisladores, dificilmente poderia sair do papel.
A triste realidade era, mais uma vez, que o brasileiro tem leis que não são
cumpridas bem como “belos discursos que não chegam à prática e vamos
implantando atabalhoadamente e sem regras claras políticas linguísticas que nem
sequer emanam claramente dos anseios e necessidades da nossa população e sim
de outros interesses” (GONZÁLEZ, 2009, s/p).
Fica evidente, mais uma vez, que o Brasil ainda não possui uma política de
línguas clara e bem delineada, com propósitos firmes e ações efetivas deles
decorrentes, que não estejam submetidas estritamente às circunstâncias e às
autoridades do momento, conforme apresentado anteriormente na reprodução do
quadro de HANNA (2009, p. 228) que informa uma dezena de mudanças no ensino
de línguas estrangeiras no país, entre 1855 a 1900.
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Reorganizando o tempo verbal das palavras de Rodrigues (2016, p. 44) que já
previa o ocorrido, “uma lei se converteu em “letra morta” e não saiu do papel”; o
ensino do espanhol nas cidades e estados brasileiros não se implantou, tal como
previu a lei. Esta deixou de ser cumprida, foi negligenciada por sucessivos governos
e instâncias legislativas e em 2017 foi, por fim, “varrida” da legislação pela Medida
Provisória (MP) nº 746 (BRASIL, 2016), em 22 de setembro de 2016.
As implicações que a MP (idem) têm no tema do espanhol são as referidas no
artigo 1º, o qual modifica os artigos 26 e 36 da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996),
consequentemente, alterando o ensino de línguas estrangeiras no sistema educativo
brasileiro que passa a ser:
Art. 26 - §5º No currículo do ensino fundamental, será ofertada a
língua inglesa a partir do sexto ano.
Art. 36 - § 8º Os currículos de ensino médio incluirão,
obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras
línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o
espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e
horários definidos pelos sistemas de ensino.
Art. 13. Fica revogada a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005
(BRASIL, 2016).

No período da escrita deste estudo, o presidente da República é Michel
Temer e o ministro da Educação é José Mendonça Bezerra Filho; estes são os
responsáveis pela revogação da Lei nº 11.161 (BRASIL, 2005) e outras tantas
mudanças na educação brasileira efetivadas em 17 de fevereiro de 2017, pela Lei nº
13.415 (BRASIL, 2017).
Desta forma, no início de 2017, já não havia mais Lei do Espanhol e, sem
nenhuma expectativa para que no currículo, de fato, a língua seja inserida, assolamse as incertezas de como será o aprendizado, daqui pra frente no sistema
educacional público ou no privado.
A solução dos problemas, como ilustrado, até então, nessa retrospectiva
histórica, ao que parece, passa mais a depender de um conjunto de ações de
caráter subjetivo, em detrimento dos problemas estruturais e históricos da educação.
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Segundo Celso Carvalho (2007), o resultado das muitas políticas linguísticas
é o que se encontra no conceito intensificado na década de 80 para os anos 90 de
pedagogia da qualidade; esta sempre relacionada à ênfase na: “motivação, visão de
futuro, orgulho pelo trabalho, ação e transformação” (p. 61).
O autor também apresenta que essa pedagogia corrobora com o discurso da
eficiência, da produção, dos padrões de qualidade, da qualificação para o trabalho,
porém, sempre compreendido e definido pelas camadas sociais dominantes.
A ressignificação educacional é um fato; os alunos passaram a ser clientes, a
escola é prestadora de serviços, de espaço de aprendizagem e socialização se
converteu em espaço de produtividade e de eficiência.
Na dança entre reformas e políticas, os objetivos são atribuídos à
necessidade de se estreitar relações entre escola e o cotidiano social, a vida ativa,
sem que se explicite o que se entende por vida ativa ou pelas relações que
permeiam a construção dessa vida.
Os impactos dos processos no plano político, econômico e social foram e,
continuam sendo, enormes. Ao que diz respeito ao ensino/aprendizado da língua
espanhola, esse se materializou, ao longo dos anos, conforme as estratégias
pertinentes ao contexto do momento.
Nesse sentido, é importante considerar que o processo de efetivação das
reformas somente ocorre ao ponto que é assumido por aqueles que fazem da escola
o seu cotidiano. Ainda que sejam objetos de políticas públicas e, muitas vezes,
elaborados e/ou aprovados por especialistas políticos e não educacionais, a seguir
se apresenta a efetivação dessas leis; os documentos legais que, junto aos
professores, entram em sala de aula.
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3. DOS PCN À BNCC: A LÍNGUA ESPANHOLA NOS DOCUMENTOS
OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA

Na organização do Estado brasileiro, a matéria educacional é
conferida pela Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), aos diversos entes federativos: União, Distrito
Federal, Estados e Municípios, sendo que a cada um deles compete
organizar seu sistema de ensino, cabendo, ainda, à União a
coordenação da política nacional de educação, articulando os
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva (BRASIL, 2013, p.7).

Ao longo dos anos, o Brasil expandiu o acesso à educação, unificou o antigo
curso primário com o antigo ginásio, estabelecendo, inicialmente, a educação
fundamental de 8 anos, depois, acrescentado um ano a mais, chegou-se então ao
atual ciclo de 9 anos, a serem cursados dos 6 aos 15 anos de idade. Na prática, a
divisão entre os antigos cursos primário e ginasial continua existindo, com uma
professora em classe para os primeiros cinco anos, e professores especialistas para
os últimos quatro.
Em grande parte do país, no setor público, as prefeituras se encarregam dos
primeiros cinco anos, ficando os demais, assim como os três anos do Ensino Médio,
por conta dos governos estaduais.
O resultado deste processo foi que, do ponto de vista formal, a pouca
diferenciação e as possibilidades de opção na educação básica brasileira
praticamente desapareceram, ao mesmo tempo em que o acesso à educação se
ampliou.
Hoje, no papel, apresenta-se um sistema muito mais igualitário do que antes,
contudo, na prática, as coisas são bem diferentes: na ausência de alternativas de
um ensino adequado ou mesmo por questões sociais, muitos dos jovens jamais
completam o Ensino Médio, e muitos dos que o completam não adquirem as
competências que deveriam.
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O Censo Escolar da Educação Básica, uma pesquisa realizada anualmente
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
em articulação com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, é
obrigatória aos estabelecimentos públicos e privados de educação básica, conforme
determina o Artigo 4º do Decreto nº 6.425/2008.
A data de referência para as escolas informarem seus dados ao Censo
Escolar constitui o Dia Nacional do Censo Escolar, última quarta-feira do mês de
maio, conforme Portaria nº 264, de 26 de março de 2007. No final de maio, o
sistema educacional brasileiro encontra-se mais estabilizado, portanto os dados
verificados nessa data são considerados referenciais para cada ano e permitem a
comparabilidade estatística das informações.
Os dados coletados no Censo Escolar constituem a mais completa fonte de
informações utilizada pelo Ministério da Educação (MEC) para a formulação,
monitoramento e avaliação de políticas públicas e para a definição de programas e
de critérios para a atuação supletiva do MEC junto às escolas, aos estados e aos
municípios.
Para tanto e a fim de revelar a realidade do ensino brasileiro em dados
(Censo Escolar 2017, MEC/INEP, 2018), a respeito das etapas e modalidades de
ensino da educação básica, da situação atual e da evolução da educação básica,
bem como os resultados das políticas públicas em curso, serão apresentados
estatísticas relevantes para a compreensão desse estudo.

3.1 Nas escolas de educação básica brasileira: a realidade dos dados

O Brasil conta com 184,1 mil escolas de educação básica, sendo que a maior
rede de educação básica do país está sob a responsabilidade dos municípios,
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concentrando cerca de 2/3 das escolas (112,9 mil); a participação das escolas da
rede privada passou de 21,5% em 2016 para 21,7% em 2017.

Nas escolas brasileiras, 15,9% possuem mais de 500 matrículas, podendo ser
consideradas de grande porte, por outro lado, 22,7% das escolas atendem até 50
alunos, podendo ser consideradas de pequeno porte; as escolas de pequeno porte
(até 50 matrículas) são predominantemente municipais (75,9%) e rurais (74,8%). O
Mapa 1 apresenta o percentual de escolas de pequeno porte por município:
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De acordo com o número de escolas por etapa de ensino, a maior parte das
escolas (67,0%) está localizada em áreas urbanas; a maioria dessas escolas oferta
o Ensino Fundamental (71,5%). No entanto, o Ensino Médio, por outro lado, é
ofertado por apenas 15,5% das escolas:

O que diz respeito às escolas que oferecem Ensino Fundamental, 131,6 mil
dessas disponibilizam alguma etapa do Ensino Fundamental. Dessas, ainda, 115,3
mil oferecem etapas dos anos iniciais e 62,4 mil oferecem etapas dos anos finais. O
número de escolas que oferecem os anos finais se manteve estável nos últimos
cinco anos. Para os anos iniciais, por outro lado, houve uma redução gradual,
apresentando uma queda de 2,5% em relação a 2016:
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A principal rede responsável pelo Ensino Fundamental no Brasil é a
municipal, com 64,0% das escolas de ensino fundamental, enquanto a rede
municipal é responsável por 69,8% das escolas de anos iniciais e abrange apenas
47,2% das escolas de anos finais:

O Ensino Médio é oferecido em 28,5 mil escolas no Brasil; houve um aumento
de 3,9% no número de escolas que oferecem essa etapa no período de 2013 a
2017:
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No Brasil, a rede estadual é responsável pelo maior número de escolas de
Ensino Médio, 68,2% pertencem a essa rede, seguidas da rede privada com 29,0%
das escolas; 89,7% das escolas de Ensino Médio estão na zona urbana e 10,3% na
zona rural (menor participação da zona rural em toda educação básica):

No referente às matrículas da educação básica, essas são 48,6 milhões de
nas 184,1 mil escolas brasileiras: a rede municipal detém 47,5% das matrículas na
educação básica apresentando um aumento de 0,7 pontos percentuais na
participação em relação a 2016; a rede estadual participa com 33,4% da matrícula
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da educação básica; a rede privada tem uma participação de 18,3% no total de
matrículas na educação básica e a rede federal tem uma participação inferior a 1%:

Enquanto

as

matrículas

da

rede

privada

estão

predominantemente

localizadas em escolas urbanas (99,1%), a rede municipal é a que apresenta a
maior proporção de matrículas em escolas rurais (19,9%):

O número de matrículas de alunos de 4 a 17 anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades na educação básica
cresceu substancialmente nos últimos anos, e, além disso, o percentual de alunos
dessa faixa incluídos em salas de aula comuns passou de 85,5% em 2013 para
90,9% em 2017.
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Considerando essa mesma faixa etária, o percentual de alunos que estão em
classes comuns e que tem acesso ao atendimento educacional especializado (AEE)
também subiu, passando de 35,2% em 2013 para 40,1% 2017 (Gráfico 9):

As matrículas do Ensino Fundamental são 27,3 milhões no Ensino
Fundamental:
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A rede municipal possui a maior participação da matrícula dos anos iniciais do
Ensino Fundamental com 68% das matrículas, sendo seguida pelas redes privada
(18,4%) e estadual (13,6%):

Nos anos finais do Ensino Fundamental, as redes municipal e estadual
acumulam boa parte das matrículas com 42,7% e 42,3% respectivamente, a rede
privada vem a seguir com 14,9% das matrículas; 14,0% das matrículas do Ensino
Fundamental estão em escolas da zona rural, as quais 99,0% são atendidas pela
rede pública:

As matrículas do Ensino Médio são 7,9 milhões e segue a tendência de queda
observada nos últimos anos. Isso se deve ao fato de que houve redução da entrada
proveniente do Ensino Fundamental (a matrícula do 9º ano teve queda de 14,2% de
2013 a 2017) e pela melhoria no fluxo no Ensino Médio (a taxa de aprovação do
92

ensino médio subiu 2,8 pontos percentuais de 2013 a 2017). A matrícula integrada à
educação profissional cresceu 4,2% no último ano, passando de 531,843 em 2016
para 554,319 matrículas em 2017:

As redes estadual e privada agregam respectivamente 84,8% e 12,2% das
matrículas do Ensino Médio, apesar de ser a etapa de maior expressão da rede
federal, sua participação é de apenas 2,4% das matrículas:

Em relação aos docentes da educação básica, 2,2 milhões atuam na
educação básica brasileira; a maior parte desses docentes atua no Ensino
Fundamental (63,8%). De 2013 a 2017, o número dos que atuam na Educação
93

Infantil cresceu 16,4%, por outro lado, o número de docentes que atua no Ensino
Médio caiu 2,5% desde 2015:

Em relação à escolaridade, 78,4% dos professores que atuam na educação
básica possuem nível superior completo; desses docentes com graduação, 94,7%
têm curso de licenciatura; dos docentes que atuam na educação básica, 142.495
(6,5%) estão com o nível superior em andamento:
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Os estados do Espírito Santo e Paraná se destacam com o maior número de
municípios com alto percentual de docentes com pós-graduação lato sensu ou
stricto sensu. Em todos os municípios do Espírito Santo, mais de 50% dos docentes
possuem pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. No Paraná, o mesmo ocorre
para 98,2% dos municípios (Mapa 2):

Por outro lado, 85,3% dos docentes que atuam nos anos finais possuem
somente nível superior completo (82,0% têm superior completo com licenciatura),
sendo que 6,0% estão com o curso superior em andamento:
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Segundo o Indicador de Adequação da Formação Docente (sintetiza a relação
entre a formação inicial dos docentes de uma escola e as disciplinas que eles
lecionam) para os anos iniciais do Ensino Fundamental, o pior resultado é observado
para a disciplina de Língua Estrangeira (dessas disciplinas declaradas nas turmas
de anos iniciais, apenas 42,0% são ministradas por professores com a formação
mais adequada), o Gráfico 18, abaixo, apresenta cinco grupos31 distintos dessa
formação:

31

Grupo 1 - Percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação
superior de licenciatura (ou bacharelado com complementação pedagógica) na mesma área
da disciplina que leciona; Grupo 2 - Percentual de disciplinas que são ministradas por
professores com formação superior de bacharelado (sem complementação pedagógica) na
mesma área da disciplina que leciona; Grupo 3 - Percentual de disciplinas que são
ministradas por professores com formação superior de licenciatura (ou bacharelado com
complementação pedagógica) em área diferente daquela que leciona; Grupo 4 - Percentual
de disciplinas que são ministradas por professores com formação superior não considerada
nas categorias; Grupo 5 - Percentual de disciplinas que são ministradas por professores
sem formação superior.
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Para os anos finais, o mesmo Indicador de Adequação da Formação Docente
demonstrou que o pior resultado ocorre para a disciplina de Artes, onde apenas
31,5% dos docentes possuem a formação mais adequada. O melhor resultado é
observado para a disciplina de Língua Portuguesa, onde 62,5% dos professores
possuem a adequação na formação:
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Os docentes que atuam no Ensino Médio são 509,8 mil, em relação ao ano
anterior (2016), houve uma redução de 1,9% nesse número. Os docentes de ensino
médio atuam principalmente em áreas urbanas (94,4%), somente 7,0% dos atuam
em áreas rurais; 77,7% do número total atuam na rede estadual de educação e
20,2% atuam na rede privada.
É interessante observar que docentes do sexo feminino são predominantes
no Ensino Médio, mas a participação de docentes do sexo masculino é maior nessa
etapa (59,6% dos docentes são do sexo feminino e 40,4% são do sexo masculino).
Do total de docentes que atuam no Ensino Médio, 93,5% têm nível superior
completo (86,8% têm nível superior completo com licenciatura). Foi identificado
ainda que 3,9% estão cursando nível superior:

Ainda, de acordo com o Indicador de Adequação da Formação Docente para
a etapa do Ensino Médio, o pior resultado é observado para a disciplina de
Sociologia. Das disciplinas de Sociologia declaradas nas turmas, apenas 27,1% são
ministradas por professores com a formação mais adequada (ainda de acordo com
os grupos mencionados no Gráfico 18). Os melhores resultados do indicador de
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formação são observados para as disciplinas Biologia, Língua Portuguesa,
Educação Física, Matemática e Geografia, com percentuais acima de 70%:

Na análise desses dados referentes à educação, talvez, o que primeiro chama
à atenção é a grande dimensão - se está diante de um sistema educacional com
cerca de 50 milhões de estudantes espalhados por uma área igualmente enorme.
Sua complexidade não vem apenas dos dados, mas a isso se acrescenta a
atribuição de competências educacionais em relação às diferentes entidades
políticas (municípios, estados, governo federal), as diferenças muito importantes
entre zonas territoriais e, claro, entre o mundo rural e urbano. Como poderia, pois,
ser de outra forma - o sistema educacional é um verdadeiro reflexo da complexidade
e diversidade do próprio Brasil.
Para tanto, a problemática de se construir contextos objetivando a construção
de uma direção para a aplicação do ensino e aprendizagem, as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013) – DCN apresentam que
a compreensão sobre a dimensão dos contextos precisa considerar
que esses são múltiplos e variados, não sendo necessário ou
desejável para uma matriz de avaliação da Educação Básica
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estabelecer a priori os possíveis contextos, tendo em vista a
necessidade de respeito à criatividade e à liberdade dos educadores,
das escolas e das redes em definir, priorizar e experimentar
contextos diversos para o ensino e a aprendizagem, que, por vezes,
podem assumir proporções locais, noutras, consideram contextos
globais. (p. 28).

Isto posto e apesar dos importantes avanços legislativos, mencionados no
capítulo anterior, o sistema educacional brasileiro continua apresentando sérios
problemas relacionados à qualidade e à equidade, e, como conclusões de várias
avaliações e estatísticas educacionais, o Brasil permanece um país profundamente
heterogêneo do ponto de vista humano, cultural, étnico e de distribuição de renda.

3.2 Parâmetros, Orientações e Base: os documentos legais da educação
brasileira

Mesmo com as críticas e recorrentes discussões que os documentos oficiais
vigentes que pautam a educação básica no Brasil geram, eles, sem dúvida, tiveram
e ainda têm um papel bastante relevante na definição das políticas de ensino e
aprendizagem para que, de algum modo, consigam incorporar a todos e diminuir os
grandes abismos.
No intuito de organizar esses documentos que orientam o currículo
delimitaram-se cronologicamente: os Parâmetros Curriculares Nacionais Terceiro e
Quarto Ciclos do Ensino Fundamental - Língua Estrangeira (doravante PCN LE,
1998); os Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio – Parte II Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos de Língua Estrangeira Moderna
(doravante PCNEM, 2000); PCN + Ensino Médio - Orientações Educacionais
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN+ Ensino
Médio, 2002); as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (doravante OCEM,
2006) e a Base Nacional Comum Curricular (doravante BNCC, 2017).
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Contudo, cabe antes mesmo da verificação e análise das referências do
ensino de língua espanhola nesses documentos - objetivos desse capítulo - definir
os termos utilizados para nomeá-los: Parâmetro, Orientação e Base e apontar o seu
processo de formulação.
Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2014):
Parâmetro - substantivo masculino
1. Padrão;
2. Princípio através do qual é possível estabelecer uma comparação;
3. O que se tem como regra;
4. O que caracteriza algo;
5. Elemento importante para avaliar uma situação ou compreender um
fenômeno.
Sinônimos de Parâmetro: padrão, norma, regra, modelo.
Orientação - substantivo feminino
1. Ação de determinar;
2. Do lugar onde se encontra;
3. Direção;
4. Encaminhamento.
Sinônimos de Orientação: propensão, rumo, vocação, habilidade, capacidade,
inclinação, destino, tendência, direcção, predisposição.
Base - substantivo feminino
1. Sustentação;
2. Aquilo que se utiliza como suporte;
3. Princípio;
4. O que define essencialmente alguma coisa.
Sinônimos de Base: pedestal, premissa, princípio, apoio, alicerce, suporte,
sustentação.
De acordo com o próprio documento PCN (BRASIL, 1997) sobre sua
definição,
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constituem um referencial [...] Sua função é orientar e garantir a
coerência dos investimentos no sistema educacional [...] Por sua
natureza aberta, configuram uma proposta flexível, a ser
concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e sobre
programas de transformação da realidade educacional empreendidos
pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores
(p.13).

E ainda acrescentam sobre o seu conteúdo que
o conjunto das proposições aqui expressas responde à necessidade
de referenciais a partir dos quais o sistema educacional do País se
organize, a fim de garantir que, respeitadas as diversidades culturais,
regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam uma
sociedade múltipla, estratificada e complexa, a educação possa
atuar, decisivamente, no processo de construção da cidadania, tendo
como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os
cidadãos, baseado nos princípios democráticos (idem).

Logo, os Parâmetros são diretrizes elaboradas com o objetivo principal
de orientar os educadores por meio da normatização de alguns fatores fundamentais
referentes a cada disciplina; esses abrangem tanto a rede pública quanto a rede
privada de ensino, conforme o nível de escolaridade dos alunos.
O objetivo fundamental deste é garantir aos estudantes o direito de usufruir
dos conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. Mesmo não sendo
obrigatórios, servem como norte para professores, coordenadores e diretores, que
podem adaptá-los às especificidades locais.
Esse documento foi o resultado de um trabalho que contou com a
participação de muitos educadores brasileiros, permitindo assim que fossem
produzidos no contexto das discussões pedagógicas da época da produção.
Inicialmente foram elaborados documentos, em versões preliminares,
para serem analisados e debatidos por professores que atuam em
diferentes graus de ensino, por especialistas da educação e de
outras áreas, além de instituições governamentais nãogovernamentais. As críticas e sugestões apresentadas contribuíram
para a elaboração da atual versão, que deverá ser revista
periodicamente, com base no acompanhamento e na avaliação de
sua implementação (BRASIL, 1998, p. 5).

No caso das OCEM (BRASIL, 2006), o documento apresenta “um conjunto de
reflexões que alimente a sua prática docente” (p. 8). A proposta foi desenvolvida a
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partir da necessidade percebida pelas discussões após publicação dos PCN+
(2002),
não só no sentido de aprofundar a compreensão sobre pontos que
mereciam esclarecimentos, como também, de apontar e desenvolver
indicativos que pudessem oferecer alternativas didático-pedagógicas
para a organização do trabalho pedagógico, a fim de atender às
necessidades e às expectativas das escolas e dos professores na
estruturação do currículo para o ensino médio (idem).

Ou seja, as Orientações “tem por intenção primeira trazer referências e
reflexões de ordem estrutural que possam, com base no estudo realizado, agregar
elementos de apoio à sua proposta de trabalho” (BRASIL, 2006, p. 9), além do mais,
é um material que apresenta e discute questões relacionadas ao currículo escolar e
a cada disciplina em particular.
A proposta das OCEM foi desenvolvida a partir da necessidade expressa em
encontros e debates com os gestores das Secretarias Estaduais de Educação e
aqueles que, nas universidades, vêm pesquisando e discutindo questões relativas
ao ensino das diferentes disciplinas.
A demanda era pela retomada da discussão dos PCNEM, não só no
sentido de aprofundar a compreensão sobre pontos que mereciam
esclarecimentos, como também, de apontar e desenvolver indicativos
que pudessem oferecer alternativas didático-pedagógicas para a
organização do trabalho pedagógico, a fim de atender às
necessidades e às expectativas das escolas e dos professores na
estruturação do currículo para o ensino médio (BRASIL, 2006, p. 8).

A elaboração das reflexões que o Ministério da Educação trouxe aos
professores iniciou em 2004. Constituiu-se um grupo de trabalho multidisciplinar com
professores que atuam em linhas de pesquisa voltadas para o ensino, objetivando
traçar um documento preliminar que suscitasse o debate sobre conteúdos de ensino
médio e procedimentos didático-pedagógicos, contemplando as especificidades de
cada disciplina do currículo.
Na elaboração de material específico para cada disciplina do
currículo do ensino médio, o grupo procurou estabelecer o diálogo
necessário para garantir a articulação entre as mesmas áreas de
conhecimento. A publicação do documento preliminar ensejou a
realização de cinco Seminários Regionais e de um Seminário
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Nacional sobre o Currículo do Ensino Médio. A pauta que orientou as
reuniões tratou da especificidade e do currículo do ensino médio,
tendo como referência esse documento (idem).

A análise dessa produção contou com representantes das Equipes Técnicas
das Secretarias Estaduais de Educação, com professores de cada estado
participante e, em alguns casos, com a representação de alunos. Assim, “após os
seminários, deu-se início ao processo bastante intenso de consolidação das análises
e considerações levantadas nos debates e à apresentação do trabalho a demais
professores-pesquisadores para leitura crítica do resultado alcançado” (BRASIL,
2006, p. 9).
Por fim, a BNCC (BRASIL, 2017) é “um documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica”
(p.7).
Assim, a Base em seu texto estabelece
conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos
os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica.
Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base somase aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a
formação humana integral e para a construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva (idem).

A BNCC (BRASIL, 2017), então, não consiste em um currículo, mas um
documento norteador e uma referência única para que as escolas elaborem os seus
currículos. De acordo com o ministro Mendonça Filho, em depoimento publicado por
França (2017), “os currículos devem estar absolutamente sintonizados com a nova
BNCC, cumprindo as diretrizes gerais que consagram as etapas de aprendizagem
que devem ser seguidas por todas as escolas”.
A formulação das reflexões para esse documento foi apresentada sob
coordenação do MEC e
prevista na Constituição de 1988, na LDB de 1996 e no Plano
Nacional de Educação de 2014, a BNCC foi preparada por
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especialistas de cada área do conhecimento, com a valiosa
participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da
sociedade civil. Em abril de 2017, considerando as versões
anteriores do documento, o Ministério da Educação (MEC) concluiu a
sistematização e encaminhou a terceira e última versão ao Conselho
Nacional de Educação (CNE). A BNCC pôde então receber novas
sugestões para seu aprimoramento, por meio das audiências
públicas realizadas nas cinco regiões do País, com participação
ampla da sociedade (BRASIL, 2017, p. 5).

O documento, ainda em processos de aprovações durante a escrita desse
estudo, é “legitimado pelo pacto interfederativo, nos termos da Lei nº 13.005/ 2014,
que promulgou o PNE32, a BNCC depende do adequado funcionamento do regime
de colaboração para alcançar seus objetivos” (BRASIL, 2017, p. 20).
Baseado nessas definições acrescenta-se que “a questão política esteve
presente o tempo todo ao longo da história, influenciando diretamente a tomada de
decisões no que tange às políticas educacionais” (RAJAGOPALAN, 2013a, p. 145).
Sendo assim, dissociar política linguística do ensino de LE é omitir sua constante
presença e direta influência na educação ao longo dos séculos. Por conseguinte, a
seguir se revelará as referências do ensino de língua espanhola intrinsecamente
relacionada à interferência política em cada documento legal.

3.2.1 A Língua Espanhola nos PCN LE Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino
Fundamental - Língua Estrangeira – 1998

A aprendizagem de LE aguça a percepção do estudante e, esta visão de
mundo, não só propicia acesso à informação, mas também torna os indivíduos, e,
consequentemente, os países, mais conhecidos pelo mundo e as fronteiras
territoriais se tornam, no âmbito do ensino-aprendizagem, menores. Essa é a visão
do ensino, segundo os PCN (BRASIL, 1998), como força libertadora de indivíduos e
de países.

32

Plano Nacional de Educação.
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A democratização do acesso à LE está ligada, diretamente, ao tema da
diversidade cultural tão discutida e de grande importância na atualidade. A
professora Cristiana Tramonte (2002) afirma que os conflitos mundiais têm
recuperado o tema da diversidade cultural como uma prática prioritária em nível de
práticas globais e, assim, a necessidade na determinação das políticas de ensino de
língua estrangeira.
Sobre a temática da diversidade cultural, os Parâmetros Curriculares
Nacionais expõem que:
O distanciamento proporcionado pelo envolvimento do aluno no uso
de uma língua diferente o ajuda a aumentar sua autopercepção como
ser humano e cidadão. Ao entender o outro e sua alteridade, pela
aprendizagem de uma língua estrangeira, ele aprende mais sobre si
mesmo e sobre um mundo plural, marcado por valores culturais
diferentes e maneiras diversas de organização política e social
(BRASIL, 1998, p. 19).

O contato com pessoas de outros países, com outras línguas, leva, portanto,
à compreensão tanto das culturas estrangeiras quanto da cultura materna,
promovendo, ainda, a aceitação das diferenças nas maneiras de expressão e de
comportamento.
Os PCN LE (BRASIL, 1998) apresentam logo nas considerações preliminares
e na sua apresentação essas propostas de modo a justificar a inclusão da LE no
currículo. Há de se recordar que esse foi, efetivamente, o primeiro documento
proposto e utilizado logo após a nova LDB de 1996 (BRASIL, 1996), assim, tratar do
ensino de LE obrigatória era algo novo na educação depois de anos negligenciando
seu ensino.
No que concerne à língua espanhola, o documento apresenta exatas vinte e
duas incidências que serão comentadas a seguir:
1. O espanhol e a garantia da sustentabilidade do ensino
Outro pressuposto básico para a aprendizagem de uma língua estrangeira é a
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necessidade de garantir a continuidade e a sustentabilidade de seu ensino. Não há
como propiciar avanços na aprendizagem de uma língua, propondo ao aluno a
aprendizagem de espanhol na quinta série, de francês na sexta e sétima, e de
inglês na oitava série (BRASIL, 1998, p. 20).
A citação acima remete ao princípio do documento, precisamente na divisão
Considerações Preliminares a qual explica a função, os objetivos e o papel da LE na
formação educacional. Há a menção da língua espanhola por meio de
exemplificação da importância do ensino contínuo e sustentável de uma língua,
havendo certa defasagem na aprendizagem se essas forem variadas e
aleatoriamente distribuídas pelas séries.
2. O espanhol nos contextos das fronteiras nacionais
A inclusão de uma área no currículo deve ser determinada, entre outros fatores,
pela função que desempenha na sociedade. Em relação a uma língua estrangeira,
isso requer uma reflexão sobre o seu uso efetivo pela população. No Brasil,
tomando-se como exceção o caso do espanhol, principalmente nos contextos das
fronteiras nacionais, e o de algumas línguas nos espaços das comunidades de
imigrantes (polonês, alemão, italiano etc.) e de grupos nativos, somente uma
pequena parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras
como instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do país (BRASIL, 1998, p.
20).
Para a menção destacada, a seção que se encontra é denominada A
justificativa social para a inclusão de Língua Estrangeira no ensino fundamental, é
interessante mencionar que o texto apresenta que a “inclusão de uma área no
currículo deve ser determinada, entre outros fatores, pela função que desempenha
na sociedade” e acrescenta o uso efetivo da língua pela população, com ênfase aos
contextos fronteiriços e da língua espanhola para as relações comunicacionais.
Logo, há o destaque do uso e a constatação da presença do espanhol no território
brasileiro, prontamente, nas primeiras páginas do documento.
3. O espanhol e as habilidades comunicativas
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Com base na função social da aprendizagem de uma língua estrangeira no Brasil e
nas condições existentes na maior parte das escolas brasileiras, o foco no que
ensinar pode ser melhor entendido ao se pensar, metaforicamente, sobre o que as
lentes de uma máquina fotográfica focalizam. O primeiro foco, por meio do uso de
uma lente padrão, estaria colocado na habilidade de leitura. A lente pode, contudo,
ser trocada por uma grande-angular, na dependência das condições em contextos
de ensino específicos como também do papel relativo que as línguas estrangeiras
particulares representam na comunidade (o caso do espanhol na situação de
fronteira, por exemplo), de modo a ampliar o foco para envolver outras habilidades
comunicativas (BRASIL, 1998, p. 21).
Conforme ocorreu na menção anterior, há a evidência do uso da língua nos
contextos fronteiriços e as diversas habilidades comunicativas importantes no
contexto social da aprendizagem, porém, agora se revelam no segmento Os focos
do ensino: a metáfora das lentes de uma máquina fotográfica. Esse sistema de focos
é mencionado para que se indique e organize “uma proposta de ensino que garanta
para todos, na rede escolar, uma experiência significativa de comunicação via
Língua Estrangeira” (idem).
Mais uma vez, a partir da leitura do documento comprova-se a importância da
inclusão da língua espanhola nos currículos escolares, principalmente, nos estados
fronteiriços com países onde esta é falada e se encontra ora como língua de
contato, ora como língua estrangeira; nas zonas de fronteira com os países sulamericanos, o espanhol é a língua de maior contato com o Brasil.
4. O espanhol e as relações econômicas
Deve-se considerar também o papel do espanhol, cuja importância cresce em
função do aumento das trocas econômicas entre as nações que integram o
Mercado das Nações do Cone Sul (Mercosul). Esse é um fenômeno típico da
história recente do Brasil, que, apesar da proximidade geográfica com países de
fala espanhola, se mantinha impermeável à penetração do espanhol (BRASIL,
1998, p. 23).
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Ainda na temática de aspectos sociopolíticos referentes à aprendizagem de uma
língua estrangeira é notável a presença, cada vez maior, do espanhol no Brasil.
Sua crescente importância, devido ao Mercosul, tem determinado sua inclusão nos
currículos escolares, principalmente nos estados limítrofes com países onde o
espanhol é falado. A aprendizagem do espanhol no Brasil e do português nos
países de língua espanhola na América é também um meio de fortalecimento da
América Latina, pois seus habitantes passam a se (re)conhecerem não só como
uma força cultural expressiva e múltipla, mas também política (um bloco de nações
que podem influenciar a política internacional). Esse interesse cada vez maior pela
aprendizagem do espanhol pode contribuir na relativização do inglês como língua
estrangeira hegemônica no Brasil, como, aliás, igualmente nesse sentido, seria
essencial a inserção de outras línguas estrangeiras (francês, italiano, alemão etc.)
no currículo aprendizagem de uma língua estrangeira, além de contribuir para uma
percepção intercultural da América Latina (BRASIL, 1998, p. 50-51).
No período da produção dos PCN LE (1998), como já explanado nos
capítulos anteriores, as relações econômicas entre os países do MERCOSUL
estavam em alta. Essas menções ao espanhol (4. O espanhol e as relações
econômicas) se apresentam na seção Critérios para inclusão de línguas
estrangeiras no currículo, na exemplificação da subdivisão Fatores Históricos e na
seção Pluralidade Cultural.
Em consequência disso, há o destaque aos aspectos sociopolíticos referentes
à aprendizagem e a crescente ascensão do espanhol, o que se tornou fundamental
aos profissionais brasileiros com ambição de fazer carreira em multinacionais, em
companhias de exportação ou para trabalhar com relações internacionais.
Para mais, como o próprio documento menciona “um meio de fortalecimento
da América Latina, pois seus habitantes passam a se (re)conhecerem não só como
uma força cultural expressiva e múltipla, mas também política (um bloco de nações
que podem influenciar a política internacional)” (BRASIL, 1998, p. 50).

109

5. O espanhol e a organização textual
Em geral, os textos orais e escritos podem ser classificados em três tipos básicos:
narrativos, descritivos e argumentativos. Isso não quer dizer, porém, que os textos
narrativos não tenham elementos descritivos ou que os argumentativos não tenham
elementos narrativos. Esses três tipos básicos são usados na organização de vários
outros tipos de textos, que têm funções diferentes na prática social: textos literários
(poema, romance, etc.), textos pedagógicos (material didático para ensinar
espanhol; aula expositiva etc.), textos científicos (relatório de pesquisa, trabalho
publicado em revista científica etc.), textos epistolares (carta pessoal, carta de
negócio etc.), textos de propagandas (anúncio para vender uma TV), entrevistas,
debates etc (BRASIL, 1998, p. 31).

Esse conhecimento intertextual, que têm os usuários de uma língua, é também
acionado por leitores e ouvintes na tarefa de compreensão. Estes sabem que, ao se
depararem com uma história, por exemplo, devem esperar um determinado tipo de
organização da informação. Em português, inglês, espanhol, francês, alemão ou
italiano, os leitores ou ouvintes, ao encontrarem, no início de um texto, os itens. Era
uma vez., .Once upon a time., .Había una vez., .Il était une fois., .Es war einmal. ou
.C.era una volta. Já sabem que vão ler/ouvir uma história que normalmente terá a
informação organizada em situação, problema, solução e avaliação (BRASIL, 1998,
p. 31).
Quanto às citações dos quadros anteriores (BRASIL, 1998, p. 31) infere-se
que para o processo sociointeracional de construção de conhecimento linguístico ser
possível, “as pessoas utilizam três tipos de conhecimento: conhecimento sistêmico,
conhecimento de mundo e conhecimento da organização dos textos” (BRASIL,
1998, p. 29).
Sendo assim, as duas incidências da língua espanhola estão na subdivisão O
conhecimento da organização textual (da divisão Os conhecimentos sistêmico, de
mundo e da organização textual) e são utilizadas como exemplificação para o
entendimento dos tipos de conhecimento que o usuário de uma língua tem,
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englobando as rotinas interacionais que as pessoas usam para organizar a
informação em textos orais e escritos.
6. O espanhol e o conhecimento sistêmico

Em relação ao conhecimento sistêmico, o aluno vai encontrar pontos de
convergências e divergências entre a língua materna e a língua estrangeira, nos
vários níveis de organização lingüística. É claro que, dependendo da estrutura e
organização da língua estrangeira, haverá mais semelhança entre o português e
uma língua estrangeira específica do que entre outras. Assim, pode-se dizer que o
português, o espanhol, o francês ou o inglês são tipologicamente mais próximos do
que o português e o japonês (BRASIL, 1998, p. 33).

Embora alguns aspectos da aprendizagem de Língua Estrangeira possam ser
explicados por abordagens behavioritas (por exemplo, o fato de que a
aprendizagem de certas frases feitas, como .How old are you?., em inglês; .Como te
va?., em espanhol; .Ça va?., em francês .Danke schön., em alemão; ou .Prego.,
em italiano, se dá pela memorização) ou do ponto de vista cognitivista (por
exemplo, o fato de que os aprendizes se utilizam dos conhecimentos, já
armazenados em suas estruturas cognitivas, sobre o que sabem de sua língua
materna ou de outras línguas estrangeiras que já possam ter aprendido), cada vez
mais tende-se a explicar a aprendizagem como um fenômeno sociointeracional
(BRASIL, 1998, p. 57).

O conhecimento da morfologia da Língua Estrangeira, ao indicar o papel gramatical
do item, colabora para a compreensão. Por exemplo, a marca de advérbio. -mente,
em espanhol e português; -ment, em francês; e -ly, em inglês indica para o leitor o
modo como a ação verbal está se desenvolvendo. Parte desse tipo de
conhecimento também engloba os elos coesivos que o leitor tem de reconhecer no
estabelecimento da referência pronominal, lexical etc., como também os conectores
das partes do discurso. Por exemplo, ao identificar que os conectores .parce que.,
em francês, .because., em inglês e .porque., em espanhol, indicam uma relação
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semântica de causa entre duas partes do discurso, o leitor tem sua compreensão
facilitada por entender a relação semântica, ainda que tenha dificuldades com
outros elementos sistêmicos (BRASIL, 1998, p. 90-91).
A partir da seção Os conhecimentos sistêmicos, de mundo e de organização
textual e o processo de ensinar e aprender Língua Estrangeira e das subdivisões A
visão sociointeracional (da seção Concepções teóricas do processo de ensino e
aprendizagem de língua estrangeira) e Compreensão escrita (da seção Habilidades
comunicativas) atenta-se a reflexão sistêmica do português e do espanhol - da
maneira como ambas as línguas são vistas - ensino-aprendizagem, a princípio,
considerados fáceis e rápidos por serem línguas muito próximas (6. O espanhol e o
conhecimento sistêmico).
No entanto, segundo Kulikowski e González (1999), estudar outra língua
requer um novo contato com a sistematização, com uma nova regularidade, com um
interdiscurso que não é o seu e que possibilita a construção de sentidos que lhe são
próprios.
A aprendizagem do espanhol por parte dos brasileiros, conforme revelam as
autoras mencionadas, facilita pré-suposições que depois não se confirmam, ou seja,
cria ou permite uma transferência enganosa que traz inúmeros equívocos e
empobrece a leitura, a compreensão, a interpretação e a produção dos aprendizes.
Essas considerações dialogam com o que Neves (2006) afirma sobre o
ensino de LE: o comprometimento, as respostas físicas, intelectuais e emocionais
são prioridades na construção de segunda língua33.
7. O espanhol e a escolha da língua estrangeira para o currículo
Há de se considerar critérios para definir que línguas estrangeiras devem ser
incluídas no currículo. É necessário se ponderar sobre a visão utópica de um
33

Os conceitos e citações utilizados para a reflexão da citação retirada do PNC EM (1998, p.
33) são revelados na dissertação: A utilização dos gêneros textuais no desenvolvimento da
leitura em espanhol como língua estrangeira: material didático e documentos oficiais
(MORAIS, 2012).
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mundo no qual o desejo idealista de um estado de coisas prevalece sobre uma
avaliação mais realista daquilo que é possível. Por um lado, há de considerar o
valor educacional e cultural das línguas, derivado de objetivos tradicionais e
intelectuais para a aprendizagem de Língua Estrangeira que conduzam a uma
justificativa para o ensino de qualquer língua. Por outro lado, há de considerar as
necessidades lingüísticas da sociedade e suas prioridades econômicas, quanto a
opções de línguas de significado econômico e geopolítico em um determinado
momento histórico. Isso reflete a atual posição do inglês e do espanhol no Brasil
(BRASIL, 1998, p. 40).

A importância do inglês no mundo contemporâneo, pelos motivos de natureza
político-econômica, não deixa dúvida sobre a necessidade de aprendê-lo. Esses
mesmos fatores de natureza sociopolítica devem orientar o trabalho do professor.
Não se pode ignorar o papel relativo que línguas estrangeiras diferentes têm em
momentos políticos diversos da história da humanidade (o latim na época do
Império Romano) e de países específicos (o espanhol atualmente no Brasil)
(BRASIL, 1998, p. 50).
O documento, reiteradamente, apresenta menções sobre a importância e a
necessidade de se escolher uma língua estrangeira para o ensino que seja
pertinente e realista diante da necessidade linguística, social e econômica (seções A
escolha de línguas estrangeiras para o currículo e Pluralidade Cultural).
O interesse da aprendizagem do espanhol contribuiria, talvez, na relativização
do inglês como língua estrangeira hegemônica no Brasil no período da formulação
do documento e por todos os motivos já mencionados. Por consequência, para
Reatto e Bissaco (2007), o panorama da língua espanhola difere da hegemonia do
inglês, que se impõe pelo poderio econômico ou da hegemonia do mandarim, com o
acelerado crescimento no volume populacional.
Destaca-se que não é o fato de evidenciar uma língua em negação da
importância de outra, muito menos anular o monopólio linguístico do inglês. No
entanto a menção do espanhol na citação revela a redução da limitação existente
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com a ampliação do universo de ofertas e possibilidades, através da oportunidade
de acesso a outras línguas estrangeiras, isto é, a visão globalizada constatando a
interdependência das línguas.
8. O espanhol e a consciência da pluralidade cultural
Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que se traga para a
sala de aula o fato de que, pelos processos de colonização, muitas línguas
estrangeiras, tradicionalmente equacionadas com as línguas faladas pelos nativos
dos países colonizadores (Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas em
várias partes do mundo como línguas oficiais e até mesmo como línguas maternas.
Não faz sentido, por exemplo, considerar o espanhol somente como a língua da
Espanha, como também considerar o inglês somente como a língua da Inglaterra ou
dos Estados Unidos, ou o francês como a língua da França. É útil chamar a atenção
para a complexidade cultural dessas línguas faladas como línguas oficiais ou
línguas maternas em países tão distantes, geográfica e/ou culturalmente, como
Nova Zelândia e Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e Argentina, no caso do
espanhol, ou Argélia e Congo, no caso do francês (BRASIL, 1998, p. 49).

Uma primeira tentativa de aproximá-los da Língua Estrangeira é fazer com que se
conscientizem da grande quantidade de línguas que os rodeia, em forma de
publicações comerciais, de pôsteres, nas vitrinas das lojas, em canções, no cinema,
em todo lugar. É verdade que o inglês predomina. E a consciência crítica dessa
situação deve ser considerada, mas há razoável quantidade do uso de outras
línguas, tais como o italiano, o francês, o espanhol, o alemão, dependendo do
contexto e das regiões. Essa quantidade de língua estrangeira tem de ser
aproveitada, a fim de tornar significativo, porque concreto, algo que de outro modo
nunca seria percebido como real, vivo, usado por milhões de seres humanos para
se comunicar e conduzir a vida (BRASIL, 1998, p. 65).
Nos segmentos Pluralidade Cultural e Objetivos gerais de língua estrangeira
para o ensino fundamental, uma vez mais, o espanhol é mencionado por motivo
exemplificativo ao que se propunha relatar no documento.
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Com o intuito de promover o ensino de uma língua estrangeira mais
significativo, os PCN LE (1998) propõem o direcionamento dos currículos para um
ensino mais eficaz objetivando, principalmente, levar o conhecimento ao aluno por
meio de usos autênticos.
É essencial que esse ensino introduza a comunicação real ou a mais
autêntica possível, pois, dessa forma, os diferentes elementos que a compõem
estarão presentes, produzindo sentido à realidade.
Isto posto, e em vista das incidências encontradas no PCN LE (1998) sobre
língua espanhola complementa-se que a aprendizagem de uma LE é vista, nesse
documento, como parte do processo educacional do aluno como um todo e “inclui a
consciência de que o uso da linguagem envolve as possibilidades de significados
por meio dos quais podemos agir no mundo e constituí-lo” (MOITA LOPES, 2009, p.
38).
Sendo assim, os PCN LE dos 3° e 4° ciclos do Ensino Fundamental
objetivaram uma aprendizagem de língua estrangeira que pudesse “contribuir para o
processo educacional como um todo, indo muito além da aquisição de um conjunto
de habilidades linguísticas.” (BRASIL, 1998, p. 37).

3.2.2 A Língua Espanhola nos PCNEM (2000) e nos PCN+ Ensino Médio (2002)
– Língua Estrangeira Moderna

O ensino/aprendizagem de língua estrangeira para o Ensino Médio, segundo
a documentação, deve ter mobilidade e não ser estático, afinal, sendo “a língua o
veículo de comunicação de um povo, é através de sua forma de expressar-se que
esse povo transmite sua cultura, suas tradições, seus conhecimentos” (BRASIL,
2000, p.61).
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No entanto, as propostas dos PCNEM (2000) não incitaram tanto interesse na
sociedade educacional, Szundy & Nicolaides (2013, p. 38 apud SILVA, 2015)
revelam que elas foram consideradas pouco operacionais devido a sua linguagem
muito teórica e hermética, logo, um dos prováveis motivos do fracasso esteja em sua
linguagem fortemente teórica de difícil acessibilidade aos interessados.
Em vista disto, foram publicados, dois anos depois, os PCN + Ensino Médio
(2000), com o objetivo de ampliar as orientações dos PCNEM (1998). Na tentativa
de ampliação, no segmento Novas Orientações para o Ensino do PCN+ EM
(BRASIL, 2000), propõe-se o seguinte:
Para encaminhar um ensino compatível com as novas pretensões
educativas e ampliar as orientações contidas nos PCN para o ensino
médio com elementos ainda não explicitados, este volume dedicado
especialmente às Linguagens, Códigos e suas Tecnologias procura:
• trazer elementos de utilidade para o professor de cada disciplina,
na definição de conceitos estruturantes, conteúdos e na adoção de
opções metodológicas;
• explicitar algumas formas de articulação das disciplinas para
organizar, conduzir e avaliar o aprendizado;
• apontar direções e alternativas para a formação continuada dos
professores do ensino médio, no sentido de garantir-lhes permanente
instrumentação e aperfeiçoamento para o trabalho que deles se
espera (p. 13).

No que diz respeito à língua espanhola, o documento PCNEM (2000)
apresenta exato uma incidência na seção Conhecimentos de Língua Estrangeira
Moderna:
1. O espanhol no âmbito laboral
Evidente, é fundamental atentar para a realidade: o Ensino Médio possui entre suas
funções, um compromisso com a educação para o trabalho. Daí não poder ser
ignorado tal contexto, na medida em que, no Brasil atual, é de domínio público a
grande importância que o inglês e o espanhol têm na vida profissional das
pessoas. Torna-se, pois, imprescindível incorporar as necessidades da realidade ao
currículo escolas de forma a que os alunos tenham acesso, no Ensino Médio,
àqueles conhecimentos que, de forma mais ou menos imediata, serão exigidos pelo
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mercado de trabalho (BRASIL, 2000, p. 27).
É, de fato, surpreendente depois da produção de um documento como o PCN
LE (BRASIL, 1998) que tanto valorizou as questões de LE, de reiterar a força
libertadora de indivíduos e de países através da democratização do ensino, das
menções às questões fronteiriças e, mais, o aumento da procura de profissionais
engajados e falantes de espanhol (menção esta também destacada acima), e, em
somente dois anos, não se desenvolveu nada mais sobre a língua espanhola no
PCNEM (BRASIL, 2000).
Prosseguindo aos PCN+ Ensino Médio (BRASIL, 2002), estes teorizam
intensamente suas propostas, definições de conteúdos e metodologias de ensino.
Isso é notório diante das aparições de referências à língua espanhola, por exemplo.
Nesse âmbito, foram retratadas somente cinco incidências:
1. O espanhol e as comparações gramaticais
Como objeto de aprendizagem, a gramática pode ser considerada como o conjunto
de noções que devem ser aprendidas pelo estudo das leis que regulam um sistema
lingüístico, em seus aspectos morfológico, sintático, semântico e fonológico. Esses
elementos, organizados de forma convencionada, permitem a comunicação, por
meio do discurso oral e escrito, entre indivíduos que conhecem e partilham o
sistema. A constatação de que a word order do Inglês é mais rígida que a do
Português, do Francês ou do Espanhol leva à consciência progressiva de leis
reguladoras da comunicação e interlocução, para ficar num exemplo evidente
(BRASIL, 2002, p. 95).

O domínio lingüístico de um idioma estrangeiro, ainda que parcial, requer:
• conhecimento das regras e convenções que regem determinado sistema
linguístico no âmbito do uso de recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos e
semânticos. Por exemplo, no Inglês, dá-se a anteposição de adjetivos a
substantivos; no Espanhol, os pronomes reflexivos não são separados do verbo
por hífen quando ocorre a ênclise, diferentemente do Português (BRASIL, 2002, p.
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96).

O processo analítico do estudo lingüístico deve desenvolver no aluno competências
e habilidades classificatórias, tais como a identificação de tempos verbais em seus
contextos de uso, o reconhecimento do emprego de linguagem técnica e jargão
profissional (Business English, por exemplo). Ou ainda o estudo dos phrasal verbs,
dos verbos regulares e irregulares do Inglês, de verbos pronominais do Espanhol e
do Francês, tanto no discurso escrito como na oralidade (BRASIL, 2002, p. 98).

No Espanhol, o uso do pretérito perfecto compuesto (he estudiado) refere-se
sempre a ocorrência da ação em passado recente, tenha essa ação se encerrado
ou não; esse tempo contrasta com o pretérito indefinido (estudié), que se refere
sempre a uma ação realizada no passado e já encerrada (BRASIL, 2002, p. 118).
Nas subdivisões (número 1), ao longo do documento, Conceitos – Gramática,
Competências e habilidades - Utilizar linguagens nos três níveis de competência:
interativa, gramatical e textual, Classificação e Verbos o espanhol aparece de modo
a comparar as estruturas das línguas inglesa, espanhola e até francesa para
entendimento da “consciência progressiva de leis reguladoras da comunicação e
interlocução” (BRASIL, 2002, p. 95).
Ressalta-se que a comparação de estruturas específicas dessas línguas
exige de quem lê o texto, certo conhecimento sistêmico para fins de entendimento.
Logo, a crítica a respeito do documento de complexo entendimento e linguagem
mais teórica que prática é valida e evidente conforme apresentado nas citações
anteriores.
2. O espanhol e a autenticidade do ensino de línguas
De nada adianta ao aluno aprender tempos verbais ou memorizar a lista de verbos
irregulares em Inglês, ou ainda aprender todas as conjugações verbais do
Espanhol ou do Francês, se não for capaz de ler e entender um manual de
instruções e outros tipos de textos, traduzir um parágrafo, interpretar uma notícia
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que ouve ou lê, compor um email, redigir um fax ou escrever um bilhete em língua
estrangeira, fazer uma pesquisa, utilizar um dicionário, dialogar com o outro,
acessar informações, entrar em contato com diferentes culturas e formas de ler o
mundo (BRASIL, 2002, p. 111).
Essa incidência, tratada no segmento Interdisciplinaridade, retoma as ideias
do ensino autêntico, já destacadas no PCN LE (BRASIL, 1998). O texto ainda
corrobora a importância da interdisciplinaridade que favorece “a contextualização,
recurso importante para a aprendizagem significativa, pela associação que
estabelece com aspectos da vida cotidiana, escolar e do mundo do trabalho”
(BRASIL, 2002, p. 111).
Como consequência das dificuldades e pouca repercussão, além do intuito de
suprir as lacunas deixadas pelos documentos apresentados, até então, no Ensino
Médio, foram criadas, em 2006, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio
para aprofundar as propostas anteriores.

3.2.3 A Língua Espanhola nas OCEM (2006) – Conhecimentos de Espanhol

A demanda era pela retomada da discussão dos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio, não só no sentido de
aprofundar a compreensão sobre pontos que mereciam
esclarecimentos, como também, de apontar e desenvolver indicativos
que pudessem oferecer alternativas didático-pedagógicas para a
organização do trabalho pedagógico, a fim de atender às
necessidades e às expectativas das escolas e dos professores na
estruturação do currículo para o ensino médio. (BRASIL, 2006, p. 8).

Além da retomada de discussões, como mencionado na citação acima, e
fechar as lacunas deixadas nos documentos existentes, as OCEM (BRASIL, 2006)
se destacam pelo objetivo de estabelecer as Orientações Curriculares Nacionais
para o ensino da disciplina Língua Estrangeira Moderna – Espanhol, no Ensino
Médio, em virtude da sanção da Lei nº 11.161 (05/08/2005), que tornou obrigatória a
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oferta da Língua Espanhola, em horário regular, nas escolas públicas e privadas
brasileiras que atuavam nesse nível de ensino.
Isto posto, a respeito do ensino/aprendizagem de língua espanhola, o
documento relata que
O objetivo destas orientações é o de sinalizar os rumos que esse
ensino deve seguir, o que faz com que tenham um caráter
minimamente regulador, do contrário, não haverá razão em fazer
tantos esclarecimentos, marcar posições teórico-metodológicas,
sugerir caminhos de trabalho etc. (BRASIL, 2006, p. 127).

As propostas foram elaboradas para serem discutidas e servirem de objeto de
reflexão pedagógica, evitando, assim, a imposição de conteúdos específicos ou, até
mesmo, de métodos de ensino. Com esse fim e por ter um segmento específico
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Conhecimentos de Espanhol, as
exposições e referências à língua espanhola são maiores, quarenta e três.
1. O espanhol e a visão pré- estabelecida do idioma
Mais de uma vez o Espanhol esteve presente como disciplina em nossas escolas,
porém essa nunca esteve tão claramente associada a um gesto marcado de forma
inequívoca por um objetivo cultural, político e econômico, uma vez que a LDB prevê
a possibilidade de oferta de mais de uma língua estrangeira, sem nenhuma outra
especificação. É fato, portanto, que sobre tal decisão pesa um certo desejo
brasileiro de estabelecer uma nova relação com os países de língua espanhola,
em especial com aqueles que firmaram o Tratado do Mercosul. Esse não é, no
entanto, o único motivo para que se ofereça um ensino de Espanhol de qualidade,
nem o mercado deve ser o objetivo fundamental para o ensino dessa língua
(BRASIL, 2006, p. 127).
A citação acima, apresentada inicialmente em Introdução, demonstra uma das
tantas dificuldades que enfrenta o ensino/aprendizagem da língua espanhola em
território brasileiro: a carência de informações ou mesmo esclarecimentos de
algumas leis e pareceres (aqui especificamente a LDB) de como proceder a partir de
uma promulgação.
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Mais que isso, tão logo nos primeiros parágrafos já transparece que a relação
pré-concebida de ensino de língua relacionado à economia – política – mercado de
trabalho não será a única idealizada nas OCEM (BRASIL, 2006). Finalmente, um
novo pensamento.
2. O espanhol e as políticas linguísticas
Estamos diante de um gesto político claro e, sobretudo, de um gesto de política
lingüística, que exige uma reflexão acerca do lugar que essa língua pode e deve
ocupar no processo educativo; reflexão sobre a maneira possível de trabalhá-la com
o máximo de qualidade e o menor índice de reducionismo, um reducionismo a que,
ao longo da história, se viu afetada a nossa relação com a Língua Espanhola e
com os povos que a falam (BRASIL, 2006, p. 128).
O fragmento, também da Introdução, traz a tona as reflexões sobre política
linguística, tema que será abordado mais adiante. A relação entre ensino de línguas
e política linguística é forte e sólida, além disso, acredita-se que esse ensino deve
ser encarado como um desdobramento da política linguística posta em prática em
um determinado país (RAJAGOPALAN, 2013b, p. 52).
3. O espanhol peninsular
Essa relação foi marcada também, ao longo das últimas décadas, por uma
hegemonia do Espanhol peninsular, que se impôs, por várias razões, tanto a
professores hispanofalantes latino-americanos quanto a professores e estudantes
brasileiros, levando à consolidação de preconceitos, à camuflagem das diferenças
locais e ao apagamento das diferentes culturas e manifestações lingüísticas que
configuram a diversidade identitária do universo hispanofalante (CAMARGO, 2004:
143-144) (BRASIL, 2006, p. 128).
Nesse momento introdutório, há a menção ao preconceito linguístico que se
encontra entre professores e alunos sobre qual espanhol utilizar. Questão muito
abordada anteriormente e hoje em dia, talvez, não tanto, de se achar que o espanhol
da península ibérica era o ideal, o correto para o ensino-aprendizagem com
121

subestimação da diversidade tanto linguística quanto cultural do espanhol latinoamericano.
Mais uma vez, como evidenciado no primeiro capítulo, o hispanohablante é
inferiorizado e negligenciado diante da supremacia da metrópole e o que se refere a
ela.
4. O espanhol, o portuñol e a interlíngua: as interferências no ensino
Especificamente com relação ao Espanhol, as pesquisas vêm apontando muitas
coisas, entre outras que é preciso entender a sua maneira “singular” (CELADA,
2000) de ser estrangeira entre nós e os efeitos dessa singularidade nos aprendizes
brasileiros. É fundamental estabelecer claramente os pontos que determinam esses
movimentos de aproximação e distanciamento (FANJUL, 2002) – “la justa medida
de una cercanía” (KULIKOWSKI & GONZÁLEZ, 1999) – entre as duas línguas, em
toda a sua heterogeneidade, e seus efeitos na produção estrangeira dos brasileiros
(interlíngua, se preferir) (BRASIL, 2006, p. 129).

Ao longo desta proposta, transparecerão, necessariamente, nossos conceitos de
língua, de cultura e das formas de trabalhá-las; do papel educativo que pode ou
deve ter o ensino de línguas, em especial do Espanhol, na formação do estudante,
naquilo que esse lhe proporciona em termos de inclusão social e étnica, na
constituição de sua cidadania, local e global; dos desafios que nos impõe, nesse
sentido, uma sociedade globalizada, informatizada, em que as próprias fronteiras
das tradicionais formas de manifestação da linguagem, antes tratadas no ensino de
línguas como as quatro habilidades – compreensão escrita, compreensão oral,
expressão escrita, expressão oral –, se interpenetram e diluem (BRASIL, 2006, p.
129).

Trata-se de uma reflexão de caráter amplo, que inclui alguns indicadores cuja
finalidade é nortear o ensino de língua estrangeira, nesse caso o Espanhol, no
ensino médio, dar-lhe um sentido que supere o seu caráter puramente veicular, dar
lhe um peso no processo educativo global desses estudantes, expondo-os à
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alteridade, à diversidade, à heterogeneidade, caminho fértil para a construção da
sua identidade (BRASIL, 2006, p. 129).

O portuñol é um fato natural da língua, submetida, naturalmente e sempre, a
fenômenos de mescla, embora muitas vezes essas sejam vistas como sinal de
impureza (TARALLO & ALKMIN, 1987). Ainda que possamos entender por que se
dá, é preciso saber que uma coisa é reconhecer a sua existência, outra, muito
diferente, é levar os alunos a encararem o estudo do Espanhol de forma a superálo e a não se contentarem com a mera possibilidade de atender às necessidades
rudimentares de comunicação, via portuñol, que em geral longe está de qualquer
forma usual de expressão na língua-meta (BRASIL, 2006, p. 141).
Assumindo, assim, que na experiência didática se dá uma inevitável situação de
contato entre línguas, fica claro que não precisamos nem devemos abolir ou
escamotear a língua materna das aulas de Espanhol, visto ter sido naquela língua
que os aprendizes se constituíram sujeitos e construíram sua subjetividade
(BRASIL, 2006, p. 142).
A língua espanhola tratada nos fragmentos anteriores (4. O espanhol, o
portuñol e a interlíngua: as interferências no ensino), também na Introdução, se
revela a partir das afirmações do documento “a “língua fácil”, “língua que não se
precisa estudar” (falas que circulam no senso comum)” (BRASIL, 2006, p. 128).
Estas são recorrentes no universo do ensino da língua por parte dos brasileiros.
Outros assuntos que surgem - apreciados na seção Algumas representações
do espanhol para brasileiros em Sobre os efeitos da proximidade/distância nos
processos de aprendizagem. O papel da língua materna na aprendizagem da língua
estrangeira e em Interferências, interlíngua, mesclas... ¿Qué hacemos con el
portuñol? - são a propósito da interlíngua (mencionada no documento como o
portuñol) e de como ensinar “uma sociedade globalizada, informatizada, em que as
próprias fronteiras das tradicionais formas de manifestação da linguagem” (idem).
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Brown (2007, p. 132) sugere a aprendizagem de uma forma diferente:
aprender é obter êxito; aprender é reter informação; a retenção dessa informação
implica em sistematização e organização cognitiva; aprender implica o sistema
linguístico sobre o consciente; aprender pode perdurar, mas pode ser esquecido;
aprender envolve prática; aprender é mudança de comportamento. Logo, a
aprendizagem é um processo para se atingir o conhecimento, resultado do aprender,
do ensinar e do interagir numa língua estrangeira; afirmação, essa, proposta nessas
orientações.
Esse processo, no entanto, é constituído de etapas que vão desde a língua
materna até a língua estrangeira. Essas etapas ou estágios de aprendizagem
denominam-se, segundo os estudos de Selinker, Interlíngua.
Inicialmente, Selinker (1972) denomina a interlíngua como um sistema
linguístico próprio, baseado na produção do aprendiz e resultado da tentativa que
faz de produzir a norma de língua-alvo. Em um segundo momento, reelabora a
teoria afirmando que interlíngua é um sistema intermediário entre língua materna e a
LE, constituindo uma linguagem autônoma da qual o aluno se serve para alcançar
seus objetivos comunicativos.
Em relação à aquisição do espanhol como língua estrangeira, Liceras (1986
apud GONZÁLEZ, 1994, p. 39), com sua investigação, propõe que a interlíngua se
define pelo conceito do resultado da existência da “permeabilidade” que é uma
propriedade da gramática que refletiu na existência de regras que não foram fixadas
e por isso há as variações intuitivas do falante de língua estrangeira34.
Essas questões mencionadas acima sobre a proximidade entre as línguas
ainda aparecem mais adiante, melhor exemplificadas, nos segmentos Algumas
representações do Espanhol para os brasileiros e Sobre os efeitos da
proximidade/distância nos processos de aprendizagem. O papel da língua materna

34

Os conceitos e citações utilizados para a reflexão da citação retirada da OCEM (BRASIL,
2006) sobre interlíngua são revelados na dissertação: A utilização dos gêneros textuais no
desenvolvimento da leitura em espanhol como língua estrangeira: material didático e
documentos oficiais. (MORAIS, 2012).
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Sobre

a

proximidade/distância entre o Português e o Espanhol; Algumas representações do
Espanhol para os brasileiros e uma menção em Sobre os materiais didáticos:
5. O espanhol para brasileiros
Um ponto de crucial importância quando se trabalha com o ensino de Espanhol à
falantes do Português é determinar: o grau de proximidade/distância entre as duas
línguas (la justa medida de una cercanía, nos termos de KULIKOWSKI &
GONZÁLEZ, 1999); o efeito que ele tem sobre a representação de língua fácil/difícil,
quer seja no senso comum, quer seja entre os estudantes e mesmo os professores;
e, em decorrência, o papel da língua materna tanto no processo de aquisição/
aprendizagem quanto na didática (BRASIL, 2006, p. 138).

No caso específico do Espanhol para brasileiros, o fato de serem línguas genética
e tipologicamente próximas, embora distanciadas em muitos aspectos, leva a um
questionamento ainda maior quanto ao lugar que o Português deve ocupar, tanto no
processo de ensino quanto no de aquisição e aprendizagem (BRASIL, 2006, p.
138).

A proximidade levou, ao longo dos anos, ao surgimento de estereótipos e de visões
simplistas e distorcidas sobre o Espanhol entre nós, as quais, entre outras coisas,
reduzem as diferenças a uma lista de palavras consideradas “falsas amigas”,
induzindo, assim, a uma concepção equivocada de que bastaria conhecer bem
todas essas armadilhas para dominar esse idioma. [...] Impulso por contrastar e
buscar pontos de aproximação e distância entre essas duas línguas tão
“singularmente estrangeiras” (CELADA, 2002) nunca se perdeu, e talvez por isso
mesmo, ou quem sabe por uma certa inércia, persiste a idéia dos “falsos amigos”
como os grandes vilões da aprendizagem do Espanhol por brasileiros (BRASIL,
2006, p. 139).

[...] não há como relegar, no contato entre o Espanhol e o Português, a influência
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da história somente a uma parte do léxico – às “falsas amigas” – e atribuir às
“amigas” um lugar seguro, livre dos mal-entendidos. (PACHECO VITA, 2004). Os
trabalhos dedicados a contrastar o Espanhol e o Português não se limitam a
considerar os falsos amigos, mas abrangem outros níveis de análise lingüística:
fonético-fonológico, morfológico, sintático, pragmático e inclusive discursivo.
Estudos dessa natureza foram se ampliando e foi possível observar, por vezes,
complexos feixes de problemas interdependentes que podem chegar a ter efeitos os
mais variados sobre o processo de aquisição. Em função desses estudos, Gancedo
Álvarez, Yokota & González (2002), retomando a idéia da existência de uma
assimetria inversa entre o Português brasileiro e o Espanhol defendida por
González (1994, 1998, 2000), chegam a apontar essas duas línguas como
imágenes invertidas en un espejo, o que leva as autoras a perguntarem cuál es el
recorrido que tienen que hacer los aprendices del español para situarse del otro
lado del espejo (BRASIL, 2006, p. 139).

Cabe mencionar aqui que os efeitos dessa proximidade/distância entre o Espanhol
e o Português (especialmente o falado no Brasil) também se manifestam, de forma
por vezes ambígua, nos processos de aprendizagem. A promessa de facilidade que
a Língua Espanhola traz inicialmente para os aprendizes brasileiros se vê muito
rapidamente frustrada, e é muito comum que estudantes passem de uma
expectativa positiva quanto à rapidez da aprendizagem do Espanhol para uma fase
que pode ir da desconfiança e medo à conclusão de impossibilidade, uma
impossibilidade que leva a grandes índices de desistência (BRASIL, 2006, p. 140).

Da idéia de que não é necessário fazer grande esforço para falar essa língua (que é
causa dessa perigosa e enganosa sensação de competência espontânea), que traz
para o Espanhol muitos dos que não conseguiram aprender o inglês, por exemplo,
os aprendizes passam, muito rapidamente, à idéia de que é impossível aprender
essa língua, impossível encontrar os pontos de separação em relação ao Português
que garantam que não permanecerão nessa espécie de meio do caminho (BRASIL,
2006, p. 140).

126

Ainda no que se refere à adoção dos materiais didáticos comercializados no país, é
preciso considerar em que medida eles contemplam a realidade nacional, regional e
local, isto é, até que ponto apresentam a língua estrangeira – no nosso caso o
Espanhol – como um idioma genética e tipologicamente próximo do Português,
posto

que

a

(relativa)

proximidade

existente

entre

ambas

as

línguas,

paradoxalmente, facilita a aprendizagem ao mesmo tempo em que pode ser
causadora de interferências ou mesmo de mal-entendidos, uma questão que já foi
explorada neste documento (BRASIL, 2006, p. 154-155).
Acrescenta-se, pois, que em virtude da proximidade entre o português e o
espanhol as interferências nem sempre interrompem a comunicação. Alcaraz (2012)
sintetiza, assertivamente, essa experiência com o seguinte pensamento:
[...] entrar no limbo interlingual é fácil e rápido. Sair dele para
adentrar num conhecimento e uso acurado da língua estudada é
difícil e demorado. A facilidade, decorrente da proximidade entre a
língua de partida e a língua meta, pode ser uma miragem; mas, pode
desde que adequadamente trabalhada, tornar-se elemento facilitador
(p. 204).

“De fato, dentre as línguas românicas, o português e o espanhol são as que
mantêm maior afinidade entre si” (ALMEIDA, 1995, p. 14), mas se destaca que essa
afinidade não é uniforme, quer dizer, não é encontrada em todos os aspectos da
língua e, tampouco, apresenta o mesmo nível entre os muitos falantes.
Não é incomum assegurarem que o hispano-americano apresenta maiores
dificuldades para proferir os sons do português do que um brasileiro ao pronunciar o
espanhol; mesmo que cada língua apresente seus próprios fonemas, é certo que o
português é mais complexo nessas questões.
Alcaraz (2012) apresenta os seguintes dados sobre a aproximação dessas
línguas: a maior incidência está no léxico – mais de 85% dos vocabulários tem uma
origem comum; na área sintática, por exemplo, a semelhança não é tão explícita “as
divergências nesse campo decorrem antes da maior ou menor proximidade com a
matriz latina, sendo o português mais fiel â mãe do que a irmã, o espanhol” (p. 196);
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no campo fonético/fonológico, as divergências são em menor quantidade, porém as
que se apresentam já dificultam uma aprendizagem precisa.
Sobre as questões referentes a modalidades e registros (5. O espanhol para
brasileiros), “a língua escrita, sendo mais conservadora, apresenta maior afinidade;
a falada, envolvendo também o aspecto da pronúncia e a correlata compreensão
auditiva, oferece um nível maior de dificuldade” (ALCARAZ, 2012, p. 197). Para
mais, se há certo afastamento da norma culta, segundo o mesmo autor, “maior é
também a distância entre as duas línguas” (idem).
Isto posto, afirma-se, com as devidas ressalvas, que a compreensão inicial é
certamente vantajosa para os latino americanos, no entanto, isto não culmina no
domínio perfeito da língua escolhida, pelo contrário, a produção que não supera o
estágio inicial de sobrevivência está seguramente ligada à comunicação pelo
portuñol, inviabilizando qualquer processo de aprendizado.
6. O espanhol e seu papel significativo no ensino
No caso especifico do Espanhol, a partir dos resultados que recolhe numa
pesquisa na qual demonstra, a partir de dados empíricos, que [...] la resonancia [...]
de los ecos “comunicativistas” tiende a acompañar los resultados menos eficaces
en cuanto a adquisición de habilidades en español, incluso en las prácticas que
podríamos llamar “funcionales” [...] (FANJUL, 2004) (BRASIL, 2006, p. 132).

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 à 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
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com a Língua Portuguesa (cf. CELADA & RODRIGUES, 2004) (BRASIL, 2006, p.
133).

Enfim, as idéias arroladas apontam para a recuperação do papel crucial que o
conhecimento de uma língua estrangeira, de um modo geral e do Espanhol em
particular, pode ter nesse nível de ensino: levar o estudante a ver-se e constituir- se
como sujeito a partir do contato e da exposição ao outro, à diferença, ao
reconhecimento da diversidade (BRASIL, 2006, p. 133).
O ensino da língua como algo voltado exclusiva ou prioritariamente para as
comunicações operatórias é o que está sendo questionado nesses trechos retirados
da seção O papel educativo do ensino de línguas estrangeiras na escola e o caso
específico do espanhol.
A ênfase da abordagem comunicativa, em alta no período de elaboração das
OCEM, produziu, segundo estas, uma aplicação nem sempre muito feliz no ensino
das Línguas Estrangeiras nas últimas décadas. De todas as críticas, a mais
importante era sobre “a redução da língua a uma única função, a comunicação,
desconsiderando-se por completo a complexidade do seu papel na vida humana, e
deixando-se de lado o lugar da subjetividade na aprendizagem de segundas línguas”
(BRASIL, 2006, p. 132).
As menções à língua espanhola (6. O espanhol e seu papel significativo no
ensino) revelam a preocupação de não se submeter ou reproduzir o que se encontra
no ensino/aprendizagem de idiomas, nas instituições, sobre redução da língua mesmo sendo uma questão abordada nos documentos anteriores.
O documento, pelo contrário, assegura que o Ensino Médio deva ter
mobilidade, ação e não ser estático, pois sendo “a língua o veículo de comunicação
de um povo, é através de sua forma de expressar-se que esse povo transmite sua
cultura, suas tradições, seus conhecimentos” (BRASIL, 2000, p. 61).
É essencial que o ensino da língua espanhola e, de qualquer outra língua
estrangeira, introduza a comunicação real ou a mais autêntica possível, pois, dessa
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forma, os diferentes elementos que a compõem estarão presentes, produzindo
sentido à realidade.
O conhecimento de línguas é bastante valorizado no âmbito profissional,
porém, no caso do Ensino Médio as OCEM (BRASIL, 2006) ainda enfatizam que
mais do que encarar o espanhol apenas como uma simples ferramenta ou um
instrumento que pode levar à ascensão há a necessidade de entendê-lo como um
meio de integrar-se e agir como cidadão.
7. O espanhol e suas variedades
Nesse contexto, certamente a questão “Que Espanhol ensinar?” deve ser
substituída por uma outra: como ensinar o Espanhol, essa língua tão plural, tão
heterogênea, sem sacrificar as suas diferenças nem reduzi-las a puras amostragens
sem qualquer reflexão maior a seu respeito? No entanto, aquela primeira pergunta,
por diferentes razões, ainda se mantém (BRASIL, 2006, p. 134).

Santos (2002, 2004, 2005) aponta a existência de uma forte tendência, por parte
dos brasileiros, a classificarem o Espanhol peninsular como “puro”, “original”,
“clássico”, “rico”, “perfeito”, “mais correto”, enquanto a variedade rio-platense, por
exemplo, é vista como “derivada”, “diferente”, “carregada de particularidades”, “com
mistura de outras línguas”, “com gírias e manias locais”, “mais popular” (BRASIL,
2006, p. 134).

Na busca de uma solução para essa clássica e falsa dicotomia Espanhol
peninsular versus variedades hispano-americanas, alguns professores e inclusive
alguns lingüistas defendem o ensino de um Espanhol dito estândar, por vezes sem
uma consciência teórica clara do que significa esse Español estándar. Da mesma
forma, falantes de diferentes procedências abandonam, muitas vezes, seus
sotaques locais, as construções e o léxico peculiares de sua região e cultura, em
nome de privilegiar esse Espanhol que poderia, em tese, ser entendido onde quer
que seja. Posturas como essas parecem indicar que, em certas ocasiões, os
professores optam por uma modalidade mais geral do idioma, que não apresente
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marcas distintivas profundas de determinada região, de determinada forma de ser e
de apresentar-se (BRASIL, 2006, p. 134).

O que definiria, então, essa língua estândar? O prestígio de alguma variedade
sobre outra parece pesar, a ponto de que alguns definam como estândar a
variedade castelhana do Espanhol peninsular, particularmente a predominante em
Madri. Essa definição está marcada por certas representações a respeito do que
são as línguas e, sobretudo, por questões de caráter político e ideológico às quais
não podemos deixar de estar atentos (BRASIL, 2006, p. 135).

Como proceder, então, para enfrentar a questão crucial das variedades do
Espanhol de modo a contemplá-las de forma adequada no ensino dessa língua
para estrangeiros e, mais precisamente, no Brasil? A própria autora nos dá a
resposta: Evidentemente, esta propuesta de pensar el español y su enseñanza a
partir de un modelo pluricéntrico obliga a repensar también la cuestión de los
materiales didácticos y la dinámica actual de la disciplina, que hoy parece moverse
en una sola dirección - desde el “centro” peninsular hacia la “periferia” mundial.
Probablemente, optar por un ejercicio más realista, en términos sociolingüísticos,
sea menos difícil de lo que parece y sin duda será mucho más enriquecedor porque
nos permitirá poner en práctica, cabalmente, todas las posibilidades de nuestra
lengua. (BUGEL, 2000) (BRASIL, 2006, p.135).

O que muitas vezes se observa no ensino de Língua Espanhola, no entanto, é que
ele está permeado pela idéia de que existe um mundo único e homogêneo
constituído de objetos sempre idênticos que apenas mudam de nome quando se
passa de uma língua a outra, algo que por vezes reduz o tratamento da variedade à
apresentação de extensos “vocabulários” em que se oferecem as “equivalências”;
só as palavras e certas formas mudariam na passagem de um código a outro
(BRASIL, 2006, p. 135-136).
O segundo capítulo das OCEM (BRASIL, 2006), o qual foi retirado os
fragmentos dos quadros acima (7. O espanhol e suas variedades), é nomeado
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Algumas especificidades no ensino da língua espanhola a estudantes brasileiros e
agora revela, aprofundadamente, a respeito de qual espanhol utilizar no ensino.
Já mencionada na Introdução à temática retorna e revelam-se maiores
explicações nas subdivisões: O que fazer com a heterogeneidade do espanhol? e
Qual variedade ensinar? Conforme revelado e orientado pelo documento a língua
espanhola apresenta diversos cenários linguísticos e esses são intimamente
relacionados com os fatos históricos, socioculturais e, obviamente, políticos.
Como esclarecia Eduardo Subirats (2006), em uma conferência intitulada,
propositalmente, Siete tesis contra el hispanismo, em 2004:
la cristalización de lo hispánico en lo español, espina dorsal del
discurso de la Hispanidad, se ha acompañado de una serie violenta
de expulsiones y exclusiones lingüísticas y políticas, religiosas,
intelectuales y étnicas, con efectos todavía vigentes hasta el día de
hoy35 (p. 15).

Nesse contexto, recorre-se às proposições de Lagares (2013) sobre o
processo histórico de construção do espaço político da língua espanhola; estas são
relevantes, nesse momento, em vista de tantas menções de língua espanhola
encontradas nos segmentos dessa temática nas OCEM (BRASIL, 2006):
o termo “Espanha” é formado a partir de uma série sucessiva de
apagamentos, que começa pela identificação exclusiva entre um dos
Estados constituídos na Península Ibérica e o nome que todo esse
território havia recebido dos colonizadores romanos: Hispania”. Antes
disso, na Idade Média, depois mesmo da formação do reino de
Portugal, todos os habitantes da península eram denominados
“espanhóis” (LAGARES, 2013, p. 391-392).

A apropriação castelhana dos termos “Espanha” e “espanhol” explica-se pelo
poder que adquire, nos séculos XVI e XVII, o reino de Castela e Aragão, sobretudo
após a unificação ibérica, que acontece sob o comando de Castela.

35

A cristalização do hispânico em espanhol, a espinha dorsal do discurso de Hispanidad, foi
acompanhada por uma violenta série de expulsões e exclusões linguísticas e políticas,
religiosas, intelectuais e étnicas, com efeitos ainda vigentes nos dias de hoje. (tradução
nossa)
132

O resultado linguístico da colonização, em suas diversas fases e lugares,
corresponde ao que Frago Gracía (1999 apud LAGARES, 2013) chama de
“criollización”, entendida não como a formação de uma nova língua surgida da
mistura, mas como
la alteración del español dialectalmente diferenciado llevado a
América, base no ya fundamental, sino casi exclusiva, del fenómeno
de regionalización lingüística que venimos considerando, a partir del
cual surgió el español americano, nueva modalidad a su vez dotada
de variedades socioculturales y geográficas menores, que no sólo se
extendería a todos los criollos, o nacidos en Indias, sino que acabaría
siendo asumida por éstos como rasgo distintivo de su personalidad
americana36 (p. 300 apud LAGARES, 2013, p. 396).

Esse, pois, seria segundo Lagares (2013) o processo que corresponderia a
uma primeira fase de formação do espanhol americano ocorrido durante o período
colonial.
Logo, a segunda fase de desenvolvimento do espanhol americano, conforme
De Granda (1994 apud LAGARES, 2013), é a finalizada, em linhas gerais, a partir da
independência das nações hispano-americanas e com características muito
diferentes da primeira. Nessa fase, as mudanças mais importantes são causadas
pela irregular padronização, que
no sólo no está presente en la totalidad de las áreas geográficas
hispanoamericanas, sino sólo en alguna de ellas sino que, además,
la misma actúa, en dependencia de factores causales altamente
complejos y variables, en períodos cronológicos no contemporáneos
respecto a diferentes zonas territoriales37 (p. 61 apud LAGARES,
2013, p. 397).

36

A alteração do espanhol dialeticamente diferenciado levado para a América, base não
mais fundamental, mas quase exclusiva, do fenômeno da regionalização linguística que
estamos considerando, a partir do qual surgiu o espanhol americano, uma nova modalidade,
por sua vez, dotada de pequenas variedades socioculturais e geográficas, que não se
estenderia apenas a todos os crioulos ou nascidos nas Índias, mas que acabaria sendo
assumida por eles como uma característica distintiva de sua personalidade americana.
(tradução nossa)
37
Não só não está presente em todas as áreas geográficas hispano-americanas, mas
apenas em algumas delas, mas, além disso, atua, em dependência de fatores causais
altamente complexos e variáveis, em períodos cronológicos não contemporâneos em
relação a diferentes zonas territoriais. (tradução nossa)
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Lagares (2013, p. 398) sugere, pois, que não apenas as normas cultas,
entendidas como as regularidades do uso linguístico da população com maior nível
de letramento, são variáveis e apresentam consideráveis diferenças regionais; a
própria variedade padrão também se encontra em variação.
Além do mais, não há, somente, diversas normas que existem no mundo
hispânico, mas, sim, dentro de cada uma das comunidades linguísticas que
constituem o espaço do espanhol no mundo, há variações por causa das pressões
sociais, os conflitos de interesses e as interpretações discordantes sobre o que seria
ou deveria ser a prescrição mais adequada em cada caso concreto.
Isto posto, revela-se o porquê da preocupação de qual espanhol ensinar em
sala de aula, afinal são tantas mostras linguísticas e tantas questões envolvidas
desde as processos de colonização até as questões políticas atuais que o
documento orienta sobre isso também.
Fanjul (2011), talvez, tenha apresentado um norte, ainda que nessas
situações um mesmo traço linguístico possa receber diferentes valorações sociais
em pontos diversos da América espanhola:
As formas em variação que se consagram como prestigiosas no seu
raio de influência correspondem aos usos dos setores de maior peso
nos campos cultural e econômico. De cidades como Buenos Aires,
Bogotá, México, Lima, Santiago, Caracas ou Madri impõem-se, com
grande participação da escola e da mídia, modos de falar
regionalmente percebidos como “cultos”, considerando aqui regiões
amplas, que em vários casos ultrapassam as fronteiras de um só
país (p. 304).

8. O espanhol, a função da língua e o papel do professor
Como já foi assinalado, este documento não possui caráter dogmático e respeita as
peculiaridades de cada situação de ensino, pelo que não oferece uma listagem
fechada de conteúdos ou temas a serem desenvolvidos de maneira uniforme.
Antes, o que se objetiva é delinear alguns princípios gerais que permitam aos
docentes: a) realizar uma reflexão criteriosa acerca da função da Língua
Espanhola na escola regular (BRASIL, 2006, p. 145-146).
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Para que os pontos arrolados anteriormente possam ser postos em prática, convém
recordar que o princípio geral norteador deste documento é o papel formador que a
Língua Espanhola deve ter no currículo acadêmico do ensino médio (BRASIL,
2006, p. 146).
No terceiro capítulo Orientações pedagógicas para o ensino de espanhol:
sobre teorias, metodologias, materiais didáticos e temas afins no segmento
Considerações gerais o documento, mais uma vez, ratifica seus objetivos de não
delimitarem regras e conteúdos para o ensino da língua espanhola, respeitando as
distintas realidades encontradas nas escolas e vividas por professores e alunos.
A partir dessas mostras de orientações as OCEM (2006) também ressaltam a
importância do papel do professor de línguas dentro da instituição escolar:
ao entendermos que a função maior de uma língua estrangeira no
contexto escolar é contribuir para a formação do cidadão, é preciso
determinar, também, o papel que os professores efetivamente nele
exercem. Muito acima de uma visão reducionista e limitadora, os
professores são agentes – junto com os estudantes – da construção
dos saberes que levam um indivíduo a “estar no mundo” de forma
ativa, reflexiva e crítica.

E prossegue sustentando a importância da construção de saberes que
preparem o indivíduo para “estar no mundo” e mais, da reflexão acerca do outro, de
assuntos a respeito das noções de cidadania, identidade, multiculturas e outros
tantos essenciais, como elucidado no primeiro capítulo desse estudo:
Para que o ensino da língua estrangeira adquira sua verdadeira função social e
contribua para a construção da cidadania, é preciso, pois, que se considere que a
formação ou a modificação de atitudes também pode ocorrer – como de fato ocorre
– a partir do contato ou do conhecimento com/sobre o estrangeiro, o que nos leva,
de maneira clara e direta, a pensar o ensino do Espanhol, antes de mais nada,
como um conjunto de valores e de relações interculturais (BRASIL, 2006, p. 148149).

Considerando, portanto, as premissas apontadas pela Unesco já assinaladas, assim
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como as observações anteriores, os objetivos a serem estabelecidos para o ensino
de Língua Espanhola no nível médio devem contemplar a reflexão – consistente e
profunda – em todos os âmbitos, em especial sobre o “estrangeiro” e suas
(inter)relações com o “nacional”, de forma a tornar (mais) conscientes as noções de
cidadania, de identidade, de plurilingüismo e de multiculturalismo, conceitos esses
relacionados tanto à língua materna quanto à língua estrangeira. Para tanto, é
necessário levar em conta não só a língua estrangeira, mas, também, a realidade
local/regional onde se dá o seu ensino (BRASIL, 2006, p. 149).
As menções às questões referentes à língua espanhola encontradas nas
OCEM (2006), assim como todas as demais orientações, foram elaboradas para
serem discutidas e servirem de objeto de reflexão pedagógica, evitando a imposição
de conteúdos específicos ou de métodos de ensino.
É importante salientar que mediante esse documento foi possível observar a
abordagem pedagógica voltada para as práticas sociais, auxiliando na formação de
cidadãos que saibam, sobretudo, fazer bom uso da língua estrangeira na sociedade
globalizada sem estarem subjugados de maneira acrítica a um modelo de ensino.
Sendo assim, o exercício da consciência crítica, com base no diálogo, pode
despertar a consciência da liberdade, detectar tendências autoritárias e fazer
perceber relações insuspeitas de poder dando origem à pedagogia crítica (GIROUX,
2010).
A consciência crítica passa a ser protagonista, a realidade muda e a
construção de outro mundo é possível, porém, é nesse momento, que se é calado.
Excluiu-se a língua espanhola, mas, não só, impediu-se que os alunos
aprendessem a língua, que tivessem contato com novas manifestações culturais,
que conhecessem sobre a diversidade latino-americana e, claro, rompeu o contato
dos aspectos comuns que aproximavam brasileiros e hispanos. Perdeu-se,
retrocedeu-se.
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3.2.4 A Língua Espanhola na BNCC (2017)

As recentes medidas advindas do governo federal brasileiro sobre a
Educação vêm causando polêmicas em relação à aprovação, no Conselho Nacional
de Educação (CNE), da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para Educação
Infantil e Ensino Fundamental.
No que diz respeito à BNCC para o Ensino Médio, a última versão desta foi
entregue pelo Ministério da Educação (MEC) ao CNE em 03 de abril de 2018; esta é
a segunda etapa na definição das diretrizes do que será obrigatoriamente ensinado
nas escolas de todo Brasil, sendo que a primeira etapa foi concluída com a
finalização da base específica para o Ensino Infantil e Fundamental, que deve ser
incorporada, conforme parecer do MEC, até 2020.
Essa Reforma do ensino, proposta pelo governo de Michel Temer, representa
um fato histórico de repercussão não só no contexto educacional, mas em toda
sociedade. A começar pelo contexto político do Brasil no qual foi proposta, fruto de
um governo formado após um impeachment38.
Neste panorama, a Base, conforme mencionado no início desse capítulo e
apresentado na introdução do documento, revela-se como “um documento
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais” (BRASIL, 2017, p. 7).
O primeiro impacto já surge no tocante ao adjetivo “normativo”, pois, até
então, as escolas tinham autonomia para elaborar seus currículos, seguindo
orientações do CNE, dos conselhos estaduais e municipais, dos documentos
norteadores (como os apresentados) e das Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica (2013).

38

Dilma Vana Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil desde janeiro de 2011
(reeleita nas eleições de 2014), foi destituída do posto em 31 de agosto de 2016. O plenário
do Senado aprovou por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o impeachment da presidente que foi
condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal.
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Também são mencionadas as “aprendizagens essenciais”, no entanto,
aprendizagens essenciais são justamente aquelas que emanam das necessidades
específicas do público-alvo, ou seja, dos interesses dos estudantes dialogando com
suas realidades.
Obedecer a listas de conteúdos e objetivos, conforme apresentado no
documento, contraria a essência do fazer pedagógico, a qual deve justamente
planejar, construir e oferecer um currículo em sintonia com o ambiente escolar.
Afinal, em um país de dimensões continentais e diverso como o Brasil, em um
contexto que há autonomia para a elaboração dos currículos, se permite que a
escola juntamente com os professores englobem as especificidades locais, nas
quais se inserem os alunos, e mais, priorize o perfil discente em vista da
heterogeneidade das realidades escolares, propondo, consequentemente, ações
assertivas relacionadas ao currículo.
Conforme já exposto no capítulo dois, após a revogação da Lei do Espanhol e
outras tantas mudanças na educação brasileira, pela Lei nº 13.415, não houve, o
porquê, de permanecer o ensino dessa língua no ambiente escolar; o ensino, hoje,
em mundo globalizado e sem fronteiras, é único e exclusivo da língua inglesa.
É fato que o inglês foi sempre a língua estrangeira mais presente nas escolas,
no entanto era mais presente por opção, não por imposição legal como agora; a livre
escolha é sempre a melhor alternativa; contudo, a Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017) e,
consequentemente, a BNCC determinou, unicamente, o ensino de inglês nos anos
finais do Ensino Fundamental e Médio.
Em

uma

perspectiva

orientada

pela

nova

política

linguística,

essa

determinação está em sintonia com a recente política governamental assumida no
Brasil - parcerias econômicas com os Estados Unidos e com países europeus, em
detrimento de parcerias com os vizinhos latino-americanos.
Desse modo, a integração regional delineada nos governos anteriores não
parece ser de interesse dos atuais governantes e, talvez, seja essa a principal razão
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para a revogação da Lei n.11.161 (BRASIL, 2005) e para a adoção do
monolinguísmo no âmbito do ensino de línguas estrangeiras na escola.
Por consequência, no que concernem as menções à língua espanhola, na
BNCC para o Ensino Fundamental e na BNCC para o Ensino Médio (última versão
disponível pelo MEC, mas ainda não aprovada pelo CNE em 25 de maio de 2018)
não há incidência alguma do idioma.
Não obstante, contabilizaram-se duas menções a algo relacionado ao
espanhol - não necessariamente a língua - na BNCC (BRASIL, 2017) para o Ensino
Fundamental, porém nenhuma para o Ensino Médio. As duas referências são a
repeito dos objetos de conhecimento do 8º ano nas disciplinas Geografia e História:
a América espanhola.
GEOGRAFIA – 8º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS: Natureza, ambientes e qualidade de vida
OBJETOS DE CONHECIMENTO: Identidades e interculturalidades regionais:
Estados Unidos da América, América espanhola e portuguesa e África (BRASIL,
2017, p. 390).
HISTÓRIA – 8º ANO

UNIDADES TEMÁTICAS: Os processos de independência nas Américas
OBJETOS DE CONHECIMENTO: Independência dos Estados Unidos da América
Independências na América espanhola
• A revolução dos escravizados em São Domingo e seus múltiplos significados e
desdobramentos: o caso do Haiti
Os caminhos até a independência do Brasil
HABILIDADES: (EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de
diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na
América espanhola e no Haiti (BRASIL, 2017, p. 422-423).
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Em vista disso, analisar os documentos vigentes que orientam o currículo
escolar de forma dissociada da política linguística compromete todo e qualquer
julgamento ou observação que venham a ser feitos sobre eles. Assim, o próximo
capítulo confrontará as observações expostas da língua espanhola, os documentos
oficiais delimitados e a importância de uma política linguística para o ensino de
línguas.
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4.

O

ENSINO

DA

LÍNGUA

ESPANHOLA

HOJE:

UM

DESDOBRAMENTO POLÍTICO BRASILEIRO

La integración en América Latina ha surgido en gran medida como
resultado de las políticas de gobierno y a partir de necesidades que
se originan en momentos determinados, otorgando beneficios
únicamente a los actores directamente involucrados durante ese
periodo. Esta situación nos permite comprender por qué las
iniciativas integracionistas que se han gestado en nuestra región no
prosperaban una vez que los intereses de los gobiernos cambiaban39
(CABARCAS; CHARRIS & ARANA, 2013).

A citação que abre esse capítulo apresenta um pensamento e, por que não, a
síntese do que se explanou até agora nesse estudo: as políticas do governo são
reflexos de uma regressão social, da indeterminação da política e da hegemonia de
concepções neoconservadoras e mercantis na sociedade e nos processos
educativos (FRIGOTTO, 2009, p. 65).
Nesta perspectiva, evidencia-se a herança histórica e a especificidade das
relações de classe (questões abordadas no primeiro capítulo) resultados de um
capitalismo dependente o qual as políticas e gestão educacional estão inseridas.
No que diz respeito ao Brasil e as questões educacionais, o segundo capítulo
expressa claramente as muitas mudanças de leis e pensamentos a partir do
momento que houve mudanças políticas/partidárias. Houve muitos ganhos, porém,
tantas vezes, eliminaram-se conquistas educacionais, que dificilmente podem ser
reconstruídas em outros mandatos.
De fato, é dentro desse legado que se percebem as políticas educacionais
implantadas, as quais revelam a convivência do cidadão brasileiro com a tradicional

39

A integração na América Latina surgiu em grande parte como resultado das políticas
governamentais e a partir das necessidades que se originam em momentos específicos,
proporcionando benefícios apenas aos atores diretamente envolvidos durante esse período.
Esta situação nos permite entender por que as iniciativas integracionistas que ocorreram em
nossa região não prosperaram quando os interesses dos governos mudaram. (tradução
nossa)
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política de governos que buscam driblar os conflitos mundial e nacional sob a lógica
hegemônica do capital.
O capítulo três desse estudo concretiza e reitera esse propósito com os
“benefícios apenas aos atores diretamente envolvidos durante o período”
(CABARCAS; CHARRIS & ARANA, 2013, s/p), ou melhor, durante o mandato
presidencial. As demonstrações de questões ligadas á língua espanhola em cada
documento oficial que rege a educação brasileira corroborou na compreensão de
que cada governo deixou sua marca na educação, a assinatura em algo proposto,
obviamente, seguindo suas convicções e planejamentos econômicos, além,
obviamente, da “política da boa vizinhança”, essa se lucrativa.
Contudo, discutir o ensino de espanhol como língua estrangeira pressupõe a
ação de formar brasileiros capazes de interagir com estrangeiros, não só espanhóis,
mas também, e principalmente, argentinos, peruanos, colombianos, uruguaios,
costarriquenhos e tantos outros latino-americanos – povos com os quais se
compartilha fatos históricos e realidades atuais muito semelhantes.
Para que essa língua seja legitimada, não basta, pois, possuir semelhanças
com o português tampouco ser a de maior contato em alguns estados brasileiros,
antes de tudo, se faz necessário, na sequência, algumas mostras das condições da
língua espanhola internacionalmente.

4.1 O Espanhol em cifras

O número exato de idiomas falados no mundo não é fácil de determinar. É
relevante destacar que a ausência de um critério universal para essa contagem faz
com que não haja um censo totalmente confiável que reúna com exatidão os dados
relacionados aos falantes das diferentes línguas do planeta.
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Em vista disto, essa seção se valerá das informações do Instituto Cervantes
(2017), o qual estima que, atualmente, “entre 6.000 e 6.500 idiomas são falados no
mundo, embora a maioria dos habitantes se comunique em um pequeno número
deles” (p. 6). Para mais,
algumas línguas têm uma população nativa muito grande, como
chinês, espanhol, híndi e inglês. Outros não têm um público tão forte,
mas têm uma ampla difusão internacional, como o francês, o árabe
ou o português. O espanhol é a segunda língua mais falada no
mundo como língua nativa, depois do chinês mandarim, que tem
cerca de 950 milhões de falantes (idem).

O Instituto (2017, p. 5), também, destaca a condição específica da língua
espanhola no ano de 2017: mais de 477 milhões de pessoas a têm como língua
materna. A partir dessa informação, acrescenta à cifra de usuários da língua
contabilizando um grupo potencial (de domínio nativo, de competência limitada e de
alunos de línguas estrangeiras) e, assim, excederia os 572 milhões (conforme
Quadro 1 abaixo).

A análise da evolução demográfica das cinco línguas mais faladas no mundo chinês, inglês, espanhol, híndi e árabe - entre 1950 e 2050 reflete que, em termos
relativos, a proporção de falantes nativos de chinês e inglês diminuirá por razões de
demografia global. Entretanto, tanto o espanhol quanto o híndi terão um aumento
moderado de falantes, mas contínuo. No caso do árabe, ainda que haja um nível
menor de uso, apresenta maior crescimento relativo.
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As projeções indicam que a comunidade de língua espanhola seguirá se
estabelecendo pelo mundo e, até 2050, apresentará distintos graus de domínio da
língua contanto com 754 milhões de pessoas (Gráfico 21).

De acordo com um estudo realizado em 2016 pela plataforma de
aprendizagem de idiomas Duolingo, o espanhol, com 17% dos usuários globais,
seria a segunda língua mais estudada do mundo depois do inglês e à frente do
francês, que contaria apenas com 11% dos usuários.
No entanto, no que diz respeito à dispersão geográfica, o estudo do espanhol
estaria atrás do francês, já que está presente apenas em 32 países, comparado com
os 35 que estudam o francês Os resultados deste estudo refletem a atividade diária
dos 120 milhões de usuários do aplicativo durante um período de três meses em 194
países (PAJAK, 2016).
Outra vez destaca-se a ausência de dados universais, completos e
comparáveis, por isso, pela natureza provisória dos cálculos, estima-se que mais de
21 milhões de estudantes aprendam o espanhol como uma língua estrangeira. Este
é o resultado da adição do número de estudantes espanhóis existentes atualmente
em 107 países que não têm o espanhol como língua oficial (INSTITUTO
CERVANTES, 2017, p. 14).
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Os números se referem a todos os níveis de ensino - incluindo os não
regulamentados - disponíveis em cada um dos países. Contudo, esses dados não
são completos ou exaustivos e dificilmente refletem informação de centros de
educação privada. Por esta razão, o Instituto Cervantes (2017) calculou que a
demanda real de espanhol é, no mínimo, 25% superior aos dados detalhados no
Quadro 2 (em destaque somente os dez primeiros países).

O grande aumento do número de estudantes de espanhol como língua
estrangeira, nos últimos anos, é, em grande parte, aponta o Instituto (2017), devido
ao aumento das trocas comerciais entre os países de língua espanhola e o resto do
mundo.
Com os dados apresentados, é inegável que haja indicadores, os quais
revelem que a língua espanhola tem crescido nos últimos anos. É ainda mais
interessante a informação que o relatório apresenta a respeito do Brasil: “Brasil,
según estimaciones de su Gobierno, contará con unos 30 millones de personas que
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hablarán español como segunda lengua en tan solo una década 40” (INSTITUTO
CERVANTES, 2017, p. 15).
Sobre a atividade econômica que engloba as questões pertinentes à língua,
essa também determina seu peso econômico. Este é medido pela análise
ponderada de indicadores associados à língua pelo número de falantes, o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) da população que a utilizam, o número de países
em que falam o idioma e a quantidade de exportações, as traduções e seu status
oficial ou não na ONU. Esta análise coloca o espanhol como a segunda língua mais
importante no âmbito internacional (Quadro 3).

Outros dados relacionados à atividade econômica são:

América do Norte (México, Estados Unidos e Canadá) e
Espanha respondem por 78% do poder de compra dos falantes da
língua espanhola.

A contribuição do conjunto dos países de língua espanhola
para o PIB mundial é de 6,4%.

Em 2015, o poder de compra da população hispânica dos EUA
foi de 1,5 bilhões de dólares e espera-se que até 2020 chegue a 1,7
bilhões.
40

O Brasil, segundo estima o seu governo, terá cerca de 30 milhões de pessoas que falarão
espanhol como segunda língua em apenas uma década. (tradução nossa)
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No caso do espanhol, a língua comum multiplica quatro vezes
as exportações bilaterais entre os países de língua espanhola.

79% das empresas exportadoras espanholas acreditam que o
fato de o mercado de destino falar o espanhol pode facilitar a sua
atividade internacional. (INSTITUTO CERVANTES, 2017, p. 26)

Atualmente, em relação às questões sobre o uso da internet, o espanhol é o
terceiro idioma mais utilizado na internet a partir do número de internautas. Dos
quase 3.612 milhões de usuários que tinham acesso à Internet em todo o mundo em
junho de 2016, 7,7% se comunicavam em espanhol (INSTITUTO CERVANTES,
2017, p. 33). O Gráfico 22 e o Gráfico 23, na sequência, ilustram, respectivamente,
as línguas mais usadas na rede (em 2016) e a porcentagem de crescimento das
mais utilizadas entre 2000 e 2016:
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O crescimento acima se deve, sobretudo, a incorporação à rede de usuários
hispano-americanos. Somente na América espanhola e no Caribe, o aumento de
usuários da Internet foi de 1,311% entre 2000 e 2012. Mesmo que esta evolução
seja considerável, o potencial de crescimento do número de usuários em espanhol
seguirá aumentando.
Outro indicador que corrobora no crescimento do espanhol na Internet é o
considerável número de usuários de língua espanhola, nos últimos anos, nas redes
sociais. Nos dias de hoje, o espanhol é a segunda língua mais utilizada nas duas
principais redes sociais do mundo: Facebook e Twitter (INSITES CONSULTING,
2012). O inglês ainda é, de longe, a principal língua usada pelos usuários do
Facebook. No entanto, o número de usuários dessa rede em espanhol coloca essa
linguagem na segunda posição, como demonstra o Gráfico 24:

Além disto, o crescimento do número de usuários da língua espanhola ainda é
muito alto, com uma taxa de crescimento de 133% entre maio de 2010 e novembro
de 2012, é a quarta língua que, proporcionalmente, cresceu no Facebook como o
Gráfico 25 evidencia:

148

Como no Facebook, o espanhol também ocupa o segundo lugar no Twitter
em número de usuários (Gráfico 26), embora a distância em relação ao inglês seja
um pouco reduzida nessa rede social.

A respeito da evolução da porcentagem de usos das línguas nessa mesma
rede social, demonstra-se que nos últimos três anos, os espanhóis conseguiram
superar os japoneses que, desde 2006, ocupavam a segunda posição (Gráfico 27).
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Compete refletir, mais uma vez, que o prestígio do espanhol na atividade
econômica é maior devido ao seu número de falantes, sua representação nos fóruns
diplomáticos e a ampla difusão da cultura hispânica do que sua importância no
âmbito da ciência (PLAZA & BORDONS, 2006).
Nos últimos anos, os estudos científicos espanhóis vêm superando
indicadores de desenvolvimento desfavoráveis, no entanto, está muito longe das
primeiras posições na hierarquia científica internacional, assim é certo que a língua
espanhola científica e técnica sejam secundárias no âmbito internacional
(INSTITUTO CERVANTES, 2017, p. 43).
Em vista disso, mesmo que a taxa de crescimento da produção científica na
América Latina seja alta (127,96% no período 2003-2011), o principal país de
divulgação científica, em espanhol, continua sendo a Espanha e atrás o México
(Gráfico 28).
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O sistema Latindex – o qual coleta e dissemina informações bibliográficas
relacionadas às publicações científicas produzidas na América Latina - revela que a
produção científica, em espanhol, é dividida entre seis áreas temáticas: ciências
sociais, ciências médicas, artes e humanidades, ciências exatas e naturais, ciências
da engenharia e ciências agrícolas.
Na sequência, destaca-se o número de revistas referentes às áreas temáticas
nesse sistema (Gráfico 29):
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Embora a ciência, especialmente a ciência experimental, tenha adotado o
inglês como língua franca, há algumas disciplinas nas quais, devido à sua natureza
temática, o uso exclusivo dessa linguagem é desencorajado.
Isto, pois, como no caso de estudos a respeito do hispanismo ou referentes
ao mundo hispânico, o espanhol é um instrumento essencial para a difusão dos
resultados das pesquisas entre os especialistas da área (PLAZA; GRANADINO &
ARIAS-SALGADO, 2009).
Por fim, um aspecto para demonstrar o peso real do espanhol no campo
editorial é necessário analisar as traduções feitas neste idioma. Nesse sentido, como
revela o Quadro 4, se observa que o espanhol é, sobretudo, uma língua de tradução,
já que o número de textos traduzidos de outro idioma para o espanhol é muito maior
do que os textos traduzidos dessa língua.
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Os falantes veem suas práticas condicionadas pelas representações, pelo
caráter performativo de determinadas ideologias linguísticas e por intervenções
diretas dos poderes políticos sobre a realidade social da linguagem (DEL VALLE,
2013, p. 18-19).
Por esse motivo, Lagares (2013) reitera que ao relacionar as línguas no
espaço mundial, deve-se prestar atenção às relações entre os falantes, no modo
como eles interagem entre si, com falantes da sua mesma língua e de outros
idiomas.
Essas relações são mediadas, por sua vez, por todo tipo de representações:
em torno de ideias de beleza, utilidade, identidade,
representatividade etc., e mesmo por interdições sociais que têm a
ver com os âmbitos de uso, as funções comunicativas ou os gêneros
discursivos implicados na utilização de uma ou de outra língua
(LAGARES, 2013, s/p).

Com efeito, as cifras relacionadas à língua espanhola corroboram com a
importância que esta tem mundialmente nas mais diversas vertentes, logo, seu
ensino/aprendizagem no sistema educativo brasileiro, vai além de uma implantação
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por questões geográficas ou de semelhanças, sendo que estes já deveriam ser
motivos emergenciais de estudo para se estabelecer uma comunicação.
Por outro lado, é difícil falar da língua espanhola que conta com uma
presença histórica no ensino brasileiro; foi disciplina obrigatória durante muitos anos
nas escolas, saiu do sistema educacional, voltou por intermédio de uma Lei,
caminha a passos largos no segundo lugar em importância mundial depois do inglês
e, hoje, nem ao menos é mencionada no “documento normativo” que tangerá a
educação básica por inimagináveis anos.
Como se pode ver, temos leis que não se cumprem, belos gestos,
promessas e discursos que não chegam à prática e vamos
implantando, atabalhoadamente e sem regras claras, “políticas de
línguas” (se é que é possível usar essa designação) que nem sequer
emanam claramente dos anseios e necessidades da nossa
população, e sim de outros interesses (GOZÁLEZ, 2016, p. 504).

A citação acima, da professora Neide González, fomenta o que tanto se
discute sobre os resultados das políticas educativas; estes, ainda que com
reconhecimento de natureza estratégica pareçam constituídos nos vários segmentos
sociais da educação brasileira, não são suficientes para a superação dos problemas
educacionais.
No Estado de São Paulo, por exemplo, as políticas relacionadas ao ensino de
espanhol e sua aplicação estiveram envolvidas, desde o início, com políticas de
“incerteza e um aparente improviso, que não condizem com o que se espera de uma
política pública na área educativa” (MENEZES & CRUZ, 2016, p. 353).
Por consequência, essa situação possibilitou a resistência por parte da
Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo 41 (doravante
APEESP), que “junto às universidades estaduais e outras associações e instituições
brasileiras, projetou o caso paulista a nível nacional (e internacional) e o transformou
num marco para avaliar o ensino de espanhol no Brasil” (idem).

41

Fundada em 9 de dezembro de 1983, reúne os professores de Língua Espanhola e
disciplinas conexas, como as Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, de todos os
níveis e modalidades de ensino.
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Em razão disso, dentre as diversas considerações, decisões e propostas
elaboradas por cada unidade federada, escolheu-se o Estado de São Paulo a fim de
demonstrar a relevância na quantidade de imigrantes internacionais de língua
espanhola no mercado de trabalho e no sistema educacional do Estado, bem como
a incorporação - ou não - da língua espanhola no seu sistema educativo.

4.2 Imigrantes falantes de espanhol em São Paulo

No contexto nacional de implementação de políticas públicas a escolha de
uma determinada língua, no caso, a espanhola, passa por uma política linguística de
fortalecimento no país. Entretanto, para que esse processo ocorra é necessário
entender os problemas políticos, sociais, econômicos e linguísticos que existem ao
longo do percurso, afinal, é uma Lei de alcance nacional e que precisa de esforços
nas esferas federal, municipal e estadual, para que ocorra de maneira satisfatória,
atendendo às reais necessidades dos estados brasileiros.
Em vista disto, evidenciam-se os números reais de imigrantes de língua
espanhola, aqui em destaque os que residem em São Paulo, e a influência desses
nos sistemas laboral e educacional além, claro, do destaque ao alto número de
bolivianos e venezuelanos, atualmente, no Estado.
Os imigrantes internacionais estão distribuídos por todos os estados
brasileiros: dos 5.570 municípios brasileiros, 3.432 tiveram ao menos um registro de
imigrante internacional, como boliviano, haitiano e, mais recentemente, cubano e
venezuelano, entre 2000 e 2015. Esses novos fluxos de imigrantes, que têm
chegado com maior frequência e intensidade ao Brasil, nos últimos anos, têm
contribuído para reconfigurar os padrões da migração internacional para o país.
A constatação é de um levantamento realizado por pesquisadores
do Observatório das Migrações em São Paulo, da Universidade Estadual de
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Campinas (Unicamp) 42, com coordenação de projeto da pesquisadora do Núcleo de
Estudos da População (Nepo) Rosana Baeninger.
No que diz respeito ao Estado de São Paulo, dos 645 municípios paulistas
489 registraram a presença de imigrantes internacionais. Em 2016, o número
elevou-se para 580 municípios, segundo dados do Nepo.
A pesquisadora Baeninger (2018), em entrevista concedida à revista Exame,
publicada em abril, destaca o seguinte sobre o número de imigrantes atualmente:
“isso rompe com o imaginário de que a rota das migrações internacionais no Brasil
passa pelas fronteiras, segue para as metrópoles, principalmente das regiões Sul e
Sudeste do país, e se espalha para outros estados”.
Observa-se esse fenômeno com os 8.437 venezuelanos, por exemplo, que
registraram residência no Brasil nesses últimos anos, e que estão presentes, além
das regiões de fronteira, como a situada em Roraima, também na maior parte dos
estados.
A mesma pesquisadora reforça a respeito da evasão de venezuelanos de seu
país que
esse dado é fundamental para pensar em políticas sociais de
acolhimento dos imigrantes, porque, embora as explicações sobre as
migrações possam ser encontradas no âmbito global, as ações de
atendimento à população migrante vão ocorrer no âmbito dos
municípios (BAENINGER, 2018).

Os dados levantados nessa pesquisa são um instrumento importantíssimo
para que as políticas públicas possam ser feitas de um modo mais real, se
antecipando aos problemas que os imigrantes possam enfrentar em solo brasileiro.

42

A pesquisa investigou os fluxos de migrações internacionais no Estado de São Paulo nas
últimas décadas com o objetivo de subsidiar políticas públicas que assegurem a inclusão, a
garantia de direitos e o acesso aos serviços públicos por essas populações. Os
levantamentos foram publicados no Atlas Temático – Observatório das Migrações em São
Paulo (BAENINGER & FERNANDES, 2017), apresentado em 6 de abril de 2018, em evento
na FAPESP.
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Sendo assim, os dados referentes à Relação Anual de Informações Sociais43
(RAIS), coletados até final de 2016, revelam a inserção dos imigrantes internacionais
no mercado de trabalho formal em São Paulo:

O Gráfico 31, a seguir, mostra os grupos ocupacionais ativos nesses
empregos formais:

43

As informações contidas na RAIS derivam das declarações obrigatórias que empresas
registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) fazem anualmente junto ao
sistema eletrônico do Ministério do Trabalho brasileiro. A base contempla todos os registros
de trabalho no mercado formal em 31 de dezembro de 2016.
157

Segundo o grau de escolaridade dos imigrantes empregados em São Paulo, o
Gráfico 32 apresenta que:
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Em relação à categoria de imigrantes Trabalhadores do Conhecimento44 é
importante ressaltar o recorte metodológico relativo à escolaridade, ocupação e
nacionalidade, esses dados encontram-se abaixo no Gráfico 33:

Ao apresentar os dados dos venezuelanos em São Paulo, destaca-se que
esses foram coletados até dezembro de 2016. Para fins de ilustração e
conhecimento, o Gráfico 34 apresenta os grupos ocupacionais ativos nesse período,
porém vale recordar que atualmente, dada a crise que a Venezuela está passando,
esses números podem ter sofrido alterações.

44

Para esses dados são consideradas as seguintes variáveis: Nacionalidade; Escolaridade
e CBO (2002), de modo a selecionar os não brasileiros e não naturalizados; com ensino
superior, mestrado ou doutorado em ocupações específicas.
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O Gráfico 35 ilustra o grau de escolaridade desses imigrantes advindos da
Venezuela para São Paulo:
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Os dados apresentados na sequência são referentes aos imigrantes
internacionais matriculados na educação básica do estado de São Paulo. Esses
dados estão de acordo com o Censo Escolar, principal fonte sobre educação básica
no país, com informações de escolas, turmas, alunos e professores.
O período selecionado refere-se ao ano de 2017 e as informações coletadas
através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep - Ministério da Educação) estão baseadas nas seguintes variantes:


Nacionalidade: são considerados imigrantes internacionais
todos os estrangeiros e brasileiros naturalizados

País de origem do aluno;

Idade e sexo;

Etapa de ensino: se matriculado no ensino infantil,
fundamental, médio, técnico ou EJA (Ensino de Jovens e Adultos);

Dependência administrativa: se a escola é federal, estadual,
municipal ou privada.

As informações, a seguir, revelam o número de imigrantes matriculados na
educação básica de São Paulo de acordo com o seu país de origem (Gráfico 36):
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Segundo a etapa de ensino que esses imigrantes se encontram, exposto no
Gráfico 37, é considerável a diferença entre os números apresentados do Ensino
Fundamental em comparação com o Ensino Médio:

Cada aluno imigrante internacional matriculado fica a cargo de uma
dependência administrativa, e, esta está dividida como no Gráfico 38:
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Complementando essas informações sobre o Censo Escolar, é pertinente o
destaque aos imigrantes bolivianos devido ao número considerável no Estado de
São Paulo. Segundo a etapa de ensino que os bolivianos estão matriculados, o
Gráfico 39 expressa que
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No tocante a idade dos bolivianos matriculados na educação básica (Gráfico
40), os números encontrados são os seguintes:

164

Por fim, o Gráfico 41 refere-se à responsabilidade administrativa diante dos
imigrantes bolivianos matriculados.

Todas as informações acima corroboram com a importância de se lecionar a
língua espanhola, afinal já é uma realidade, como visto pelos números, bastante
expressiva dentro de uma sala de aula.
É pertinente ressaltar, que os dados apresentados são atuais, os quais no
período relacionado à Lei do Espanhol - relembrando o evidente crescimento e as
frutíferas relações entre os países do MERCOSUL – favoreceria, mais ainda, um
panorama de imigrantes falantes de espanhol em São Paulo.
No período do acordo entre os países da América Latina, vivenciava-se um
dos mais altos graus de crescimento econômico, tecnológico e industrial, para
qualquer indivíduo ou companhia que quisesse ter acesso ao mercado da América
do Sul, entender e falar espanhol eram de suma importância.
Hoje o panorama é claramente outro. Os hispano-americanos chegam ao
Brasil - país que sucumbe por uma grave crise política, econômica e social, com
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delações, roubos e prisões políticas – com novas expectativa. Os países do
MERCOSUL estão em situação igual ou, com toda certeza, pior, que a do Brasil e
para seus habitantes, somente resta à busca de uma nova vida, em seu gigante
vizinho.
É inevitável, a partir dessa situação, uma reflexão profunda acerca dos
números apresentados; há evidências claras da necessidade de construção de um
trabalho sistemático de projetos educacionais para que se possa chegar próximo às
práticas educativas concretas que a população carece.
Nesta perspectiva, no que concerne a língua espanhola, cabe compreender
melhor a situação pós-lei 11.161 (BRASIL, 2005), afinal, quando o Estado falta, não
faz a sua parte e não cumpre as suas funções, outros ocupam o seu lugar. A seção
que segue relata o percurso dos apoiadores do ensino da língua no Estado de São
Paulo desde a divulgação da Lei até o momento.

4.3 Da promulgação à revogação – as ações pós Lei 11.161 (2005) no Estado de
São Paulo

Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no
hay camino, se hace camino al andar. (Antonio Machado)

Em 2015, no intuito de validar a Lei 11.161 (BRASIL, 2005), o Ministério da
Educação adotou algumas medidas importantes: a elaboração de um capítulo
específico para o Espanhol nas Orientações curriculares para o ensino médio
(OCEM) em 2006 e a inclusão das línguas estrangeiras (Inglês e Espanhol) no
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2011 – anos finais do Ensino
Fundamental e PNLD 2012 – Ensino Médio).
Em ambos os casos, como já apresentado, a presença do espanhol respondia
ao caráter formador do currículo do Ensino Médio. Caráter, este, que não se
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expressa única e exclusivamente à formação do profissional – apesar dela também
ser contemplada – mas, fundamentalmente, à formação do indivíduo, do cidadão.
Todavia, as ações do MEC não foram somente essas, BARROS, COSTA e
GALVÃO (2016) analisam esse contexto e acrescentam para o processo de inclusão
da referida disciplina na educação básica: a avaliação, a seleção e a distribuição aos
professores do Ensino Médio de um kit de materiais didáticos de Língua Espanhola;
o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), entre outras.
Os documentos e ações oficiais que norteavam a educação indicavam alguns
saberes que o professor devia dominar, pois, ao sinalizar caminhos teóricos e
metodológicos para o ensino de línguas na escola, também se apontavam questões
que a formação docente deveria contemplar no sentido de preparar professores para
atuar na educação formal.
Com relação à formação do professor, os autores citados anteriormente
reiteram que “não há, evidentemente, um modelo pronto e acabado e talvez existam
mais interrogações do que respostas, em vista do próprio cenário que a educação
básica no Brasil apresenta” (BARROS; COSTA & GALVÃO, 2016, p. 123).
Na mesma ordem de ideias, passou-se, então, a pensar e buscar realizar uma
formação de professores de espanhol à luz dos caminhos indicados por documentos
oficiais com relação ao ensino de línguas na escola, visto que esses documentos
também sinalizam aspectos a serem contemplados na licenciatura.
Os anos foram passando e, desde 2008, graves problemas, de natureza
fundamentalmente econômica, se revelaram. González (2016) acrescenta a esse
panorama sob a ótica do ensino da língua espanhola que “mudaram relativamente
um quadro que caracterizava o comportamento quase agressivo de intervenção em
níveis educativos de organismos estrangeiros dedicados fundamentalmente à
difusão da língua” (p. 508).
Iniciam-se, pois, os primeiros capítulos do que poderia ser chamado de um
ritmo novelesco sobre a implementação da língua espanhola em São Paulo com a
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assinatura de um acordo, em setembro de 2006, entre o então governador Claudio
Lembo e o presidente do Banco Santander, Emilio Botín, para realização do Projeto
OYE45.
A repercussão do projeto foi extremamente negativa e uniu a APEESP, os
professores das universidades estaduais e federais, outras associações de
professores de espanhol brasileiras, a Associação Brasileira de Hispanistas (ABH),
além de estudantes de graduação e pós-graduação em um Manifesto (Anexo 1) pela
qualidade na implementação do ensino de espanhol na rede pública do Estado de
São Paulo, tornado público, em 2006, como resultado, um abaixo-assinado o qual
questionava inconsistências gritantes da proposta:
o fato de se delegar a instituições estrangeiras (entre elas, um
banco!) a função de formar professores; a desconsideração da
“experiência, competência e toda a pesquisa desenvolvida nas
universidades públicas brasileiras [...] que formam professores de
espanhol atendendo às exigências legais determinadas pelo MEC
para esse fim”; a criação de uma subcategoria de professores
formados pelo OYE (aos quais “restará trabalhar na escola privada,
em detrimento da pública”) em relação aos formados em cursos
regulares de licenciatura plena (MENEZES & CRUZ, 2016, p. 355).

Em vista disso, à grande repercussão e mobilização junto à comunidade
acadêmica e política do Estado de São Paulo e de outras partes do país, a SEE
publicou esclarecimentos acerca do Projeto OYE.
Após a estratégia pública de questionamento do OYE, e como sugeriu o
Manifesto da APEESP, as universidades estaduais se organizaram visando a
elaborar e propor ações que respondessem às exigências da Lei do Espanhol.

45

Uma proposta de curso modular a distância, com duração de dois anos e carga horária de
seiscentas horas, para formar 45 mil professores de espanhol até 2010. A partir de um
convênio com o Instituto Cervantes, o Banco Santander e o Portal Universia, os professores
já atuantes na rede estadual poderiam completar uma segunda licenciatura. Para isso, as
universidades estaduais, participando do projeto como coadjuvantes, seriam responsáveis
pela indicação dos tutores responsáveis pelo ambiente virtual (seria utilizada a Plataforma
AVE) e a certificação dos futuros docentes, sem qualquer influência sobre os objetivos
didático-pedagógicos ou a execução do curso (MENEZES & CRUZ, 2016, p. 355).
168

A comissão sugeriu a imediata realização de um concurso público para
docentes de espanhol e encaminhou a proposta de um “curso modular” intitulado
FALE46 (Formação e Atualização em Língua Espanhola), em conformidade com a
legislação educacional vigente. O projeto, protocolado na SEE em 20 de maio de
2007, não obteve resposta.
Em 2008, divulgou-se a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, um
conjunto de orientações curriculares e materiais de apoio, visando a unificar e
padronizar o ensino nas mais de 5 mil escolas da rede estadual. No entanto, a SEE
não mencionava o ensino de língua espanhola, ao contrário, tratava apenas do
inglês, única língua estrangeira presente no ensino básico estadual.
Em 10 de setembro de 2009, o governador José Serra editou o Decreto
54.758 (BRASIL, 2009) - considerando a oferta obrigatória pela escola e de
matrícula facultativa para o aluno do ensino da língua espanhola a partir de 2010 – o
qual mudava alguns aspectos da gerência dos Centros de Estudos de Línguas 47
(CELs) do Estado.
Uma das mudanças mais discutidas do Decreto 54.758 (BRASIL, 2009) era
no seguinte artigo:
Artigo 5º - Esgotada a capacidade dos Centros de Estudos de
Línguas - CELs de atender à demanda de alunos interessados na
aprendizagem de uma língua estrangeira moderna opcional, a
Secretaria da Educação poderá contar com instituições públicas e
privadas que tenham por finalidade o ensino de idiomas,
46

O curso seria dividido em módulos, mas voltado aos professores licenciados ou bacharéis
em espanhol ou em outras línguas, e a licenciados em outras áreas com “comprovadas
habilidades orais e escritas em língua espanhola”. Após um diagnóstico inicial, previa-se o
estudo em três módulos de “língua, discurso, cultura e literatura” (320h cada por semestre),
além de um módulo de 540h de disciplinas de práticas didáticas e outras estabelecidas na
legislação (MENEZES & CRUZ, 2016, p. 356).
47

Os Centros de Estudos de Línguas Estrangeiras (CELs) foram criados em 1988 pelo
governo Orestes Quércia, em atendimento a uma demanda pelo ensino de espanhol, mas,
desde o início, incorporou o ensino de outros idiomas (francês, italiano, alemão, japonês).
Nasceram a partir de um grupo de trabalho que incluía profissionais das universidades
estaduais e é considerado um importante modelo de cursos extracurriculares de línguas na
rede pública (MENEZES & CRUZ, 2016, p. 358).
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devidamente credenciadas para esse fim, observadas as disposições
legais pertinentes.

Segundo Menezes e Cruz (2016) essa medida abriria precedentes, além de
entregar à iniciativa privada a gestão de uma disciplina com presença obrigatória na
grade curricular por lei e, mais, “o valor investido pelo estado em cursos privados de
idiomas seria quatro vezes maior do que o valor investido na rede regular de ensino,
em média, por hora/aula, por aluno” (p. 358).
O fim do limite fixado na Lei 11.161 (BRASIL, 2005) para a implementação do
idioma chegou e, em março de 2010, a APEESP fez com que se convocasse uma
audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) para
discussão de dito Decreto.
Na audiência não compareceu nenhum deputado, entretanto, contou com
expressivo número de pessoas e tirou algumas propostas de encaminhamento,
entre as quais a recusa à terceirização do ensino de línguas e a suspensão do
Decreto 54.758 (BRASIL, 2009),
questionamentos quanto ao não cumprimento da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei 9.394/96) e ao repasse de recursos às
instituições privadas, além da defesa de um ensino plurilíngue, das
licenciaturas presenciais e plenas e da manutenção e ampliação dos
Centros de Estudos de Línguas (MENEZES & CRUZ, 2016, p. 359).

No governo de José Serra, em última ação quanto ao ensino de espanhol, a
Secretaria de Educação anunciou com a Resolução SE nº 5 (BRASIL, 2010), de 14
de janeiro, a inclusão da disciplina no Ensino Médio a partir de agosto, apenas para
alunos do primeiro ano do Ensino Médio, mediante um levantamento realizado em
cada escola.
No primeiro semestre, houve o cadastramento de docentes interessados em
ministrar essas aulas, estes seriam contratados sem a realização de concurso e
efetivação na função. Ademais, as turmas posteriormente formadas se mantiveram
fora da grade oficial, sendo ministradas no contra turno ou aos sábados.
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A Resolução SE nº 5 (BRASIL, 2010) trouxe uma luz e esperanças às
questões do espanhol, principalmente pelo conteúdo do Artigo 1º: “O ensino da
língua espanhola integrará obrigatoriamente o currículo do ensino médio das escolas
públicas estaduais de forma a possibilitar ao aluno a faculdade de cursá-lo ou não” e
do Artigo 2º: “O ensino de língua espanhola de que trata o artigo 1º será implantado
gradativamente, iniciando-se com o atendimento aos alunos da 1ª série do ensino
médio, estendendo-se aos das demais séries” (idem).
O ano de 2011 marcou um novo período na relação de negociações da
APEESP com a SEE, houve troca de governador e secretário de educação,
mantendo-se, porém, o mesmo partido e grupo político. No entanto,
apesar de vencido seu prazo de implantação e malgrado o fato de a
Resolução no 5/2010 estipular a inclusão gradativa do espanhol na
matriz curricular do Ensino Médio, no início do ano letivo ainda não
havia qualquer manifestação por parte da SEE acerca de sua efetiva
implantação (MENEZES & CRUZ, 2016, p. 360).

A APEESP protocolou um ofício (Anexo 2) junto à SEE, em 28 de janeiro de
2011, questionando, novamente, sobre a implantação da disciplina, intenções de sua
oferta facultativa no Ensino Fundamental (possibilidade também prevista na Lei no
11.161/05), da avaliação do processo sobre o levantamento da demanda de alunos
interessados, e, mais, a respeito da demanda de professores de espanhol em 2011
e a realização de concurso público. Este ofício não obteve respostas.
Uma vez mais, em 12 de fevereiro, depois da divulgação de concurso público
estadual para o provimento de cargos de professores, a APEESP enviou novo ofício
(Anexo 3) à SEE questionando sobre a inclusão do espanhol no concurso, além de
solicitar uma reunião com representantes da secretaria. Este ofício também não
obteve respostas.
Em 16 de dezembro de 2011, foi promulgada a Resolução SE nº 81 (BRASIL,
2011) que estabelecia diretrizes para a organização curricular do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio nas escolas estaduais, cujo Artigo 8º expõe que “a
Língua Espanhola, obrigatória à escola e facultativa ao aluno, será oferecida, fora do
horário regular de aulas, a alunos da 1ª série do Ensino Médio, se houver demanda,
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de acordo com as disposições da Lei federal nº 11.161, de 5.8.2005 e da Resolução
SE nº 5, de 14.1.2010”.
Logo, esta Resolução SE nº 81 (BRASIL, 2011) estabelece que o
oferecimento da disciplina ocorra somente aos alunos do primeiro ano, além de ser
oferecida fora do horário regular de aula e somente em caso de haver demanda.
Portanto, fere a Lei 11.161 (BRASIL, 2005) e a própria Resolução nº 5 (BRASIL,
2010), que estabeleciam que a Língua Espanhola fosse ofertada a todas as séries
do Ensino Médio, durante o horário regular de aulas, de oferta obrigatória pela
escola e matrícula facultativa pelo aluno.
Nesse momento, a APEESP enviou uma carta (Anexo 4) à SEE em 20 de
janeiro de 2012, destacando as desconexões entre os documentos oficiais e
questionando a “Secretaria sobre o início das aulas de língua espanhola, sobre a
existência de professores habilitados para ministrá-las em 2012 e com relação à
abertura de concurso público para a admissão de professores efetivos na área”
(MENEZES & CRUZ, 2016, p. 362). A associação não obteve resposta a nenhuma
dessas tentativas de diálogo com a secretaria durante os anos de 2011 e 2012.
Em 14 de fevereiro de 2013, respondendo um pedido protocolado em 7 de
janeiro do mesmo ano, a APEESP realizou a primeira audiência (Anexo 5) das
quatro que ocorreriam com a SEE nesse ano.
Nessa audiência, estavam presentes o Secretário da Educação do período,
Herman Voorwald, além de outros três funcionários da pasta. A reunião foi pautada
na inclusão do espanhol na rede básica como disciplina curricular e na realização de
concurso público para a contratação de professores de espanhol, pois apesar de
escolas estaduais já oferecerem aulas de espanhol, não havia nenhum professor
concursado em língua espanhola.
Em 19 de março de 2013, a APEESP protocolou nova carta na SEE
solicitando uma segunda audiência, “se anexava também um documento de sete
páginas onde se explicitava uma série de motivos para a inclusão da disciplina
espanhol na grade e no concurso” (MENEZES & CRUZ, 2016, p. 363).
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A associação, assim, fez uma segunda audiência (Anexo 6), em 15 de abril,
pelo Secretário-adjunto da Educação, João Cardoso Palma Filho, e alguns
funcionários da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB).
O tópico dessa reunião foi à reivindicação da inclusão da disciplina
Língua Espanhola na matriz curricular das três séries do EM, com
duas aulas semanais, além da abertura de concurso para o
provimento de professores para essa disciplina (idem).

Na terceira audiência (Anexo 7), em 27 de maio, com o secretário adjunto, a
SEE não apresentou nenhuma mudança quanto às reivindicações feitas até então,
porém a assegurou que faria no começo do segundo semestre um levantamento de
demanda pela Língua Espanhola para o primeiro ano do EM, em 2014. A partir
disso, seria avaliada a possibilidade de incluir a disciplina no concurso, que seria
feito no segundo semestre, a partir de setembro.
Em 14 de junho, a SEE enviou à APEESP uma resposta em forma de ofício
(Anexo 8), novamente com relação à inclusão do espanhol na grade e decorrente
concurso. O argumento para a não efetivação da Lei 11.161 (BRASIL, 2005) era que
não havia espaço na matriz para a inclusão e destacou que o MEC estaria
reorganizando o currículo do Ensino Médio de modo a diminuir o número de
disciplinas, privilegiando a atuação por área de conhecimento, por isso haveria a
necessidade de esperar essa reformulação para depois tomar uma atitude.
A associação respondeu com uma nova carta (Anexo 9), protocolada em 5 de
julho, na qual realizava 11 perguntas questionando especialmente a forma como as
aulas de espanhol estavam sendo dadas.
Na quarta e última audiência realizada em 2013, em 23 de setembro,
a SEE entregou à APEESP um ofício respondendo os
questionamentos, dos quais se destaca a afirmação de que aulas de
Língua Espanhola estavam sendo oferecidas no contra turno
(MENEZES & CRUZ, 2016, p. 365).

O ofício da SEE, em resposta aos questionamentos da APEESP (Anexo 10),
apresentava principalmente que aulas de Língua Espanhola estavam sendo
oferecidas no contra turno; para a forma de contratação dos professores que
ministravam a disciplina, a resposta não foi clara, seja que fossem concursados para
173

outras disciplinas, seja que fossem contratados precariamente; sobre como os
alunos eram informados sobre essa oferta, alegavam que havia divulgação em sala
de aula e no site da Secretaria.
Além disso, durante essa última reunião, foi dada a notícia de que o
concurso que ocorreria ainda naquele ano incluiria a disciplina
Espanhol, finalmente. Segundo as informações dadas na audiência,
seriam 400 vagas, incluindo atribuições para o EM e para os CELs
(idem).

De acordo com o comunicado feito, na reunião, pela SEE, o concurso ocorrido
em 17 de novembro de 2013 incluiu a disciplina Língua Espanhola, tendo sido a
classificação final de todos os candidatos publicada no dia 14 de janeiro de 2014 e a
convocação iniciada no dia 21.
A respeito do resultado, Menezes e Cruz (2016) relatam que
contou com cerca de 1350 candidatos aprovados. E, a despeito das
400 vagas mencionadas pela SEE na última audiência de 2013, na
primeira convocação foram abertas 58 vagas, em 38 das 91
diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, para as quais foram
convocados 88 candidatos (p. 366).

As informações às quais a associação contou nesse período pós-concurso
indicavam que a maioria dos professores aprovados para espanhol que foram
convocados teve que compor suas jornadas com aulas de Língua Portuguesa ou,
ainda, em diferentes escolas.
A associação enviou nova carta à SEE questionando acerca dos problemas
no processo de contratação dos professores, não houve resposta. A APEOESP
(Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) também
contatou à SEE e, em 26 de junho, recebeu a resposta de que “não havendo aulas
suficientes para constituir a jornada de trabalho na escola onde foi alocado, o
professor pode completá-la com aulas nos CELs” (MENEZES & CRUZ, 2016, p.
367).
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E, desta maneira, o ano de 2015 chega e a situação da língua espanhola era
parecida com a do ano de 2010: a disciplina foi incluída apenas no primeiro ano do
Ensino Médio, no contra turno das aulas.
A realização do concurso animou aos professores e a todos os envolvidos na
luta de implementação da língua espanhola, contudo, na prática, permaneciam as
incertezas quanto à política linguística brasileira, à quantidade enorme de
professores aprovados - sem suas vagas - e à nítida preferência do inglês como
língua estrangeira a ser ensinada na grade curricular.
Por consequência, não se demorou tanto para que em 23 de setembro de
2016 entrasse em vigência a Medida Provisória (MP) nº 746 (BRASIL, 2016).
Reiterando o que se expos no segundo capítulo, a finalidade da Medida foi a de
alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) e de reestruturar
todo o Ensino Médio. O texto constitutivo foi defendido pelo governo do PMDB
fundamentado nos ideais atuais, ou seja, uma educação voltada à ciência e
tecnologia, ao estudo integral, com o cumprimento da aprendizagem padrão
juntamente com atividades extracurriculares em horário alternativo, e, atrelado a
isso, a facilitação no ingresso ao ensino superior e as exigências do mercado de
trabalho. (TV NBR, 2016).
No que diz respeito à língua espanhola e sua oferta nos currículos desse,
então, novo Ensino Médio, o texto constitutivo da MP nº 746 (BRASIL, 2016) passou
a tornar sem efeito a Lei de oferta obrigatória no Artigo 14: “Fica revogada a Lei nº
11. 161 de 5 de agosto de 2005’’.
Logo, a APEESP em uma nota pública sobre MP nº 746 (Anexo 11) e, claro,
sobre a revogação da Lei do espanhol apresenta que a atitude do Governo Federal
‘’[...] aponta para caminhos contrários da construção de busca do plurilinguismo e
das políticas que perpassam uma sociedade mais democrática e que almeja a
integração e a sua identidade juntos aos povos latino-americanos’’.
Muitas outras associações, instituições de ensino (universidades, faculdades,
institutos, escolas), comissões de professores e de alunos e órgãos prejudicados
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com essa MP de todo o Brasil, publicaram, também, notas, cartas e manifestos de
repúdio à Medida, porém o governo federal junto com o Ministério da Educação as
negligenciou e, logo em fevereiro de 2017, já se converteu na Lei nº 13.415
(BRASIL, 2017).
Em 12 de setembro de 2017, a APEESP se reuniu com o Grupo de Atuação
Especial de Educação do Ministério Público do Estado de São Paulo (GEDUC
capital), representado pelo Promotor de Justiça João Paulo Faustinoni e Silva para
expor as reivindicações a favor da contratação dos professores de espanhol
aprovados no concurso do Estado para PEB-II (de 17 de novembro de 2013), visto o
baixo número de professores chamados até o momento, além de apresentar uma
demanda sobre os problemas advindos com a Resolução SE nº 72 48 (BRASIL,
2016), da Secretaria Estadual de Educação, que alterou a atribuição de aulas para
os Centros de Estudos de Línguas, afetando principalmente os contratados.
Os esclarecimentos do promotor de justiça foram que já havia um inquérito
aberto pelo Ministério Público Estadual sobre o concurso, logo solicitaria
informações sobre as questões relacionadas aos CEL’s. Além disto, informou que o
atual momento político e econômico gerava dificuldades, e até mesmo impedimento,
para as demandas apresentadas pela associação.
Em relação à contratação de professores do último concurso público, o
promotor informou que a proposição de uma ação judicial por parte da APEESP teria
grandes probabilidades de ser recusada, já que o Judiciário é imune a demandas
advindas de um grupo como a APEESP.
Sobre os CEL’s, a sugestão foi de buscar o diálogo com a SEE-SP e com o
Legislativo, pois tais instituições possuem autonomia para estabelecimento de
políticas educacionais.
A última ação divulgada pela APEESP foi em 19 de outubro de 2017. Houve
uma audiência pública em Defesa do Ensino de Línguas Estrangeiras na Rede
48

Resolução, essa, de 22 de dezembro de 2016, a qual dispõe sobre o processo anual de
atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do Magistério.
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Pública Estadual, com o apoio da Deputada estadual Leci Brandão, junto à
Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (ALESP).
Na audiência compuseram a mesa o presidente da Gestão 2016-2018 da
Apeesp, o Prof. Dr. Jorge Rodrigues de Souza Júnior; a Profa. Dra. María Teresa
Celada, da Universidade de São Paulo; a Profa. Me. Natália Victuri; a Deputada
Estadual Leci Brandão e o Secretário Especial Parlamentar Donizete da Silva Cruz
de Freitas.
Novamente, os temas de discussão foram à defesa do fortalecimento dos
Centros de Estudos de Línguas (CEL) como política institucional do Estado, a
contratação efetiva de professores já aprovados em concursos e a realização de
novos concursos para professores de línguas estrangeiras.
Nesse âmbito de discussões, pressões por todos os lados, solicitações de
esclarecimentos, audiências, cartas, notas, informações desencontradas, respostas
vazias, González (2016), em poucas linhas, apresenta a real dificuldade:
O que merece verdadeiro destaque é falta de sistematicidade, a
ausência de programas claros que definam rumos e a total
improvisação que vemos imperar, quando não a total omissão e as
profundas incoerências constatadas com frequência, além da
dependência total do que ocorre num determinado momento ou das
autoridades de plantão e não como decorrência de políticas de
Estado, de estados e de municípios (p. 510).

A esses fatos, torna-se cada vez mais evidente as proposições de Del Valle
(2014) sobre linguagem, as quais destacam que “é pensada como uma esfera da
vida social suscetível de ser objeto de ação política, e o seu estudo é proposto como
um encontro entre uma espécie de cartografia sociolinguística e um tipo especial de
engenharia social” (p. 88).
Traçado como um dos objetivos desse estudo, todas as análises e discussões
feitas nesse capítulo corroboraram com a defesa de haver a inclusão da língua
espanhola na grade curricular e esta atrelada às questões políticas.
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No entanto, essas mesmas análises e discussões abriram espaço para as
interferências e participação de instâncias sociais diretamente envolvidas, como
ilustrado pela postura do Estado de São Paulo diante da não execução da Lei do
Espanhol, e, a isso se denomina Glotopolítica.

4.4 O ensino dentro de uma visão Glotopolítica

Considerando que a revogação da Lei do Espanhol foi o capítulo final da
“novela” – e, diferentemente da televisão, não foi feliz - a implementação da língua
no sistema educacional não indicou só a exclusão ou o descaso diante de uma lei
não cumprida, mas, sim, as evidências de uma mudança de governo no que se
refere ao olhar e ao nível de integração que se almeja. Conjectura-se que não
existam intenções de integração e fortalecimento latino-americano, senão uma
manifestação clara e exclusiva mercantil e financeira.
Da mesma forma, corrobora com a depreciação quanto à aplicação do ensino
do idioma no parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017):
§ 4o Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o
estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas
estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de
acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos
pelos sistemas de ensino.

É evidente que para o status de “caráter optativo” desconsidera que o
espanhol é, entre tantas proposições abordadas e comprovadas nesse estudo, o
segundo mais importante para tratar das transações comerciais e o majoritário entre
os povos sul-americanos, desconsiderou também o contexto político-comercial que
está inserido suas fronteiras e, claro, a integração do Brasil com seus habitantes.
De fato, as reformas educacionais brasileiras e, porque não, mundiais, se
identificam com a tendência de escola ser um espaço de mudanças, no entanto,
conforme destacam Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) tem como referência conceitos
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como autonomia, gestão descentralizada e avaliação, impactando, intrinsecamente,
na organização e na gestão das escolas. Os autores ainda retratam que “a
reestruturação produtiva do capitalismo global e, como decorrência, a tendência
internacional de mundialização do capital e de reestruturação da economia vêm
impondo mudanças no conceito de qualidade educativa” (p. 33).
De um lado, o posicionamento para compreensão dos resultados das
reformas educacionais brasileiras é o do panorama do sistema, das políticas, da
escola e do ensino. De outro lado, o legítimo e benéfico para a educação é a busca
por compreender a dinâmica do sistema educacional e suas relações na vida real
das escolas.
Apesar da heterogeneidade dos estudos das representações sociais da
linguagem que podem ser abordados, o que se apresentou, como já mencionado,
foram as noções de Glotopolítica, as quais serão expostas, a seguir, em que se
demarca de modo coerente, a atual situação do ensino da língua espanhola no
Brasil.

4.4.1 Diferenças entre Glotopolítica e Políticas Linguísticas

O sintagma ‘política linguística’ convive na literatura especializada
com o termo ‘glotopolítica’, e tanto uma noção como a outra vêm
sendo utilizadas com diversos sentidos (LAGARES, 2010).

O termo ‘glotopolítica’49 surgiu na França, em meados dos anos 80,
entretanto, o uso da noção desse termo já aparecia nas primeiras pesquisas da
sociolinguística moderna elaboradas nos Estados Unidos na década de 50.

49

Segundo Elvira Arnoux (2000), o termo glotopolítica foi utilizado pelos sociolinguistas
franceses Marcellesi e Guespin, ao publicarem o artigo Pour la glottopolitique na revista
Langage.
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Nos Estados Unidos, foi após uma publicação de artigo de Haugen, em 1959,
que cunhou a expressão ‘planejamento linguístico’ (language planning) para fazer
referência às intervenções políticas sobre a norma das línguas, o estudo se centrava
no caso da língua norueguesa.
A noção de planejamento linguístico é usada reiteradamente na bibliografia
norte-americana com diversos sentidos; Cooper (1997, p. 42-43), então, recolhe
doze definições que apareceram após a publicação do artigo de Haugen de 1959.
Logo, após análise dessas definições, o professor propõe a sua própria abrangendo
todas as ideias: “o planejamento linguístico compreende os esforços deliberados
para influir no comportamento de outras pessoas a respeito da aquisição, da
estrutura ou da correspondência funcional dos seus códigos linguísticos” (p. 60).
Lagares (2010, p. 87) sobre a definição de Cooper destaca que os modelos
descritivos usados pelo planejamento linguístico devem levar em consideração
questões que respondam não apenas ao “que” se planeja ou a “quem” planeja, mas
também, e de forma prioritária, ao “por que”, ao “como” e ao “quando”, reitera, ainda,
que o autor formula a necessidade de se procurar saber “quem sai beneficiado” do
planejamento e sobre que aspecto da realidade social ele acaba provocando uma
efetiva mudança.
Essa visão de planejamento coincide de forma bastante aproximada com a
noção de “política linguística”, usada por Fishmann (de quem Cooper é discípulo) em
1970. Contudo, como explica Calvet (2007, p. 15, apud LAGARES, 2010, p. 87), “na
distinção entre ‘política linguística’ e “planejamento” prevalece uma visão redutora
deste último termo, entendido como simples aplicação técnica de uma política
linguística, isto é, de uma decisão que constitui um ato de poder institucional”.
Todavia, o sociolinguista valenciano Rafael Ninyoles na obra Estrutura social
e política linguística, publicada em 1975, relata à existência de dois significados
associados à política linguística, que o inglês distingue claramente: “a) ‘language
policy’, referido às atitudes e planos de ação relativos à língua, e b) ‘language
politics’, para indicar uma decisão ou uma série de decisões que implicam um ato de
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poder” (NINYOLES 1991, p. 51 apud LAGARES, 2010, p. 87). O primeiro termo
explica tudo o que antecede à decisão política, já o segundo evidencia a própria
decisão, o qual constitui um ato de poder.
Del Valle (2005) destaca, também, a respeito de política linguística que, o
termo contém outra duplicidade: de um lado, a própria ação política em torno à
linguagem e, de outro lado, o estudo das ideologias, políticas e ações de instituições
governamentais e agentes sociais.
Destas considerações, em um contexto definido em termos eminentemente
políticos destaca-se que “Glottopolitique est nécessaire pour englober tous les faits
de langage où l’action de la société revêt la forme du politique50” (GUESPIN &
MARCELLESI 1986, p. 5). Deste modo, as referências francesas sobre glotopolítica
abordam, integralmente, as questões sobre política das línguas.
Para esses autores, de acordo com a tradução de Arnoux (2000), o termo
designaria, pois,
las diversas formas en que una sociedad actúa sobre el lenguaje,
sea o no consciente de ello: tanto sobre la lengua, cuando por
ejemplo una sociedad legisla respecto de los estatutos recíprocos de
la lengua oficial y las lenguas minoritarias; como sobre el habla,
cuando reprime tal o cual uso en uno u otro; o sobre el discurso
cuando la escuela decide convertir en objeto de evaluación la
producción de un determinado tipo de texto51.

Isto posto, Lagares (2010, p. 88) utilizando-se dos estudos dos sociolinguistas
franceses, reitera que o uso do neologismo glotopolítica, permitiria neutralizar não só
a oposição entre langue e parole, designando todas as formas de ação social sobre
a linguagem, como, por exemplo, à legislação sobre o status das línguas mas,
50

Glotopolítica é necessária para abranger todos os fatos da linguagem em que a ação da
sociedade assume a forma de política. (tradução nossa)
51

As várias maneiras pelas quais uma sociedade age sobre a linguagem, seja ou não
consciente disso: tanto na língua, quando, por exemplo, uma sociedade legisla respeitando
os estatutos recíprocos da língua oficial e das línguas minoritárias; como no discurso,
quando reprime o uso de um ou de outro; ou sobre o discurso quando a escola decide tornar
a produção de um determinado tipo de texto em objeto de avaliação. (tradução nossa)
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também, à coibição de determinados usos linguísticos ou à delimitação dos gêneros
que podem ser matéria de avaliação nas escolas.
As proposições atribuídas ao termo glotopolítica estão, pois, presentes nesse
estudo desenvolvido sobre o ensino do espanhol no Brasil, reiterando que os atos de
poder, atitudes e ideologias revelam as consequências da denominada política
linguística no contexto educacional brasileiro o qual é cenário de conflito entre
interesses e ideologias claramente opostas.
À vista disso, a seguir, se discorrerá acerca das considerações finais e a
reflexão sobre o direito dos cidadãos brasileiros aprenderem a língua espanhola e o
que implica esse aprendizado. Língua que vai além de um código, que é marca
identitária de um povo e que, ao conhecê-la, formam-se indivíduos pensantes,
capazes de interagir, transformadores e, mais, legítimos representantes de sua
nação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

E aqui se ergue um problema de difícil solução: o de continuar um
espanhol ou um português ou um brasileiro a fazer-se – em vez de
se considerar definitivamente feito – sem desfazer-se; o de assimilar
valôres novos, decorrentes de situações novas, sem repudiar o
essencial na tradição de valôres dentro da qual nasceu; o de
americanizar-se ou africanizar-se ou tropicalizar-se sem
desispanizar-se ou deslusitanizar-se ou deseuropeizar-se; o de
modernizar-se sem desispanizar-se ou deslusitanizar-se ou
desbrasileirar-se; o de tecnocratizar-se sem desispanizar-se ou
deslusitanizar-se ou desbrasileirar-se; o de atualizar suas tradições
suscetíveis de atualização [...] (FREYRE, 1971).

No Brasil, o ensino de línguas estrangeiras se revela um grande desafio para
a educação do país. Se, por um lado, há uma demanda cada vez maior da
sociedade por indivíduos que dominem outros idiomas, por outro, observa-se o
pouco interesse dos governantes no sentido de promover políticas linguísticas e
educativas concretas e eficientes para a promoção do plurilinguismo.
Nesse sentido, pensar em transformações é transportar-se, pois, a uma
história não apenas acadêmica - já que tanto as reflexões teóricas quanto as
propostas de intervenção estão intimamente ligadas como demonstrado nesse
estudo – mas que variara ao longo do tempo acompanhando as mudanças do
mundo globalizado.
O ensino de línguas é, pois, inegavelmente, palco de política linguística que
para Rajagopalan (2011), “engloba uma vasta gama de atividades que vão desde as
políticas locais ou pontuais que envolvem o uso da língua às políticas mais
complexas e organizadas pelas autoridades governamentais” (p. 126-127).
Ademais, esta política linguística está relacionada, intimamente, com políticas
educacionais, as quais “são elaboradas por governos, setores empresariais,
pesquisadoras/es, educadoras/es, práticas escolares, grupos sociais, sempre
exercendo poderes assimétricos, e, por isso, são múltiplos os sentidos e significados
em disputa” (PESSOA & HOELZLE, 2017, p. 782).
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Arnoux (2000), alerta sobre esses “especialistas” que tomam decisões sobre
as línguas as impondo a uma regulamentação sobre a prática científica que excede
a disciplina e as instaura, conscientemente, na política:
Al evaluar y proponer políticas lingüísticas ellos (los especialistas)
ponen en juego una mirada política sobre las lenguas, en la que lo
ideológico interviene, en forma más o menos controlada según las
situaciones: no es lo mismo determinar las lenguas de trabajo en un
organismo transnacional que ordenar el espacio de la lengua en una
nación “emergente” (p. 1)52.

Por assim dizer, vários são os porquês que podem ser atribuídos ao problema
de difícil solução da citação inicial de Gilberto Freyre. Nesse estudo, evidenciaramse muitos caminhos para se encontrar, talvez, a raiz do problema, no entanto, o que
se revelou foi que estes advêm de todas as partes: desde uma vertente identitária e
ideológica de “ser um latino-americano”, passando por questões históricas,
ideológicas, geográficas, sociais, além, é claro, de questões políticas, partidárias e
mercantis.
A língua espanhola no ensino básico brasileiro, nada mais é que a “cereja do
bolo” para todos os envolvidos com o idioma - depois de tantos esforços e luta para
validar o importante papel que esta tem -, porém, mais que o resultado de tantas
lutas, estudos, discussões, audiências, leis, resoluções, pedidos, entre outros, é a
construção significativa dessa língua que compartilha valores e transformações
sociais e culturais.
É inegável, no ensino de línguas, a presença do interculturalismo e, no
processo de entendimento dessa premissa, nas palavras de Hanna (2015c), este
envolve
o reconhecimento das similitudes e das dessemelhanças entre duas
ou mais culturas, do mesmo modo que pondera a respeito de como
se relacionar com múltiplas identidades e desenvolver o respeito à

52

Ao avaliar e propor políticas linguísticas, eles (os especialistas) colocam em jogo uma
visão política sobre as línguas, na qual o ideológico intervém, de uma maneira mais ou
menos controlada, dependendo das situações: não é o mesmo determinar as línguas de
trabalho em um órgão transnacionais que organizar o espaço da língua em uma nação
"emergente".
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individualidade com vistas a evitar generalizações, estereótipos, uma
única visão do “outro” (p. 92).

Cabe, ainda, o destaque às situações de contato linguístico nas sociedades
multilinguais e multiculturais do mundo globalizado que exigem, constantemente,
que diversos códigos linguísticos sejam utilizados; é, nesse momento, que o
aprendiz de língua passa a ser visto como um “falante transnacional” (KRAMSCH,
1998, p. 27 apud HANNA, 2015c, p. 93).
Logo, para uma visão pós-moderna de pedagogia cultural, a percepção deste
falante contempla igualmente a compreensão de transnacionalidade, de Risager
(2007 apud HANNA, 2016, p. 116), que tem por alvo promovê-lo a um cidadão do
mundo. Michael Agar (1994), sobre essa questão, ainda acrescenta a teoria da
inseparabilidade do binômio língua-e-cultura, definida pelo termo languageculture53.
Por consequência, o termo línguacultura transmite muitos significados que a
língua apresenta e produz, “as intenções línguaculturais estão ligadas a condições
variáveis, social e pessoalmente, e funcionam como uma ponte entre a estrutura da
língua e o idioleto pessoal socialmente constituído” (HANNA, 2016, p. 116).
Compreender, pois, línguacultura é validar o levantamento teórico e as
discussões encontradas aqui sobre a importância do ensino do espanhol, língua que
não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas como uma porta de entrada para
os povos e outras culturas que, de certo modo, já são presentes no cotidiano dos
brasileiros.
Unido a isso e retomando o primeiro capítulo, evidenciam-se as questões
tratadas sobre a dificuldade que um tem em encontrar-se e posicionar-se em um
mundo globalizado, reitera-se sobre esse conflito que para comunicação de hoje é
impossível à dissociação da cultura:
53

O termo ‘línguacultura’ concerne à ideia de língua-mais-cultura; uma visão mais
abrangente sobre língua, cultura e sociedade, distinguindo-se o entendimento de língua
como um fenômeno social e cultural - o interesse maior de Michael Agar (1994) concentrouse na interação verbal, tanto entre a diversidade de falantes nativos, como entre aqueles
que possam utilizar uma língua estrangeira (RISAGER, 2005; 2007 apud HANNA, 2016).
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problemas de comunicação estão enraizados em quem você é, em
encontros com mentalidades diferentes, significados diferentes,
modos diferentes de ligar língua e percepção. Resolver os problemas
inspirados nesses encontros inspira cultura (AGAR, 1994, p. 23 apud
HANNA, 2016, p. 118).

Desse modo, pode-se dizer que a globalização que gera esse fenômeno é
fator determinante tanto nos padrões tradicionais de conceituação da identidade, nos
graus de autenticidade do falante e também nas formas e usos de uma língua,
quanto no interesse pelas questões suscitadas das políticas linguísticas.
Destacado por Rajagopalan (2003) é necessário, então, manter uma “postura
reflexiva e indagadora” diante da globalização, segundo ele, fenômeno inexorável e
irreversível de consequências significativas tanto para o cidadão comum e sua
língua quanto para o linguista e sua reflexão sobre a língua.
Isto posto, é importante também reforçar o papel que o ensino tem e, claro,
não esquecendo do professor que deve unir a política linguística educativa, sempre
presente no contexto educacional, e o lugar o qual a língua que ele ensina ocupa no
mundo globalizado, trazendo, para sala de aula, as várias facetas culturais que esta
tem ao redor do mundo.
De fato, deve-se resgatar o sentido e o ânimo pelas quais as adversidades
sucumbiram; é necessário avivar - principalmente nos que de alguma forma estão
ligados ao ensino e aprendizado - a persistência e a vontade de não desistirem.
A escola de hoje, a qual professores são responsáveis, precisa não apenas
conviver com outras modalidades de educação não formal, informal e profissional,
mas também articular-se e integrar-se a elas, a fim de formar cidadãos mais
preparados e qualificados para um novo tempo.
Esse estudo mostrou com o diagnóstico da situação atual que é urgente a
formulação de prioridades. Há a necessidade, fundamentalmente, da definição de
uma política linguística, e depois, com o desenvolvimento desta, evidenciar os
objetivos das estratégias políticas para a língua.
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Efetivamente, é indispensável um planejamento linguístico que tende a
fortalecer os laços do MERCOSUL e quaisquer outros laços econômicos e culturais
dos

países

da

América

Latina;

acredita-se

que

seja

imprescindível

o

desenvolvimento de programas destinados às diferentes formas de propagação do
português e do espanhol, recorrendo tanto ao sistema educacional quanto aos
meios de comunicação e as atividades editoriais, além de estimular projetos
conjuntos de diversas áreas.
No entanto, não basta reduzir o problema central - a notória falta de
programas para o desenvolvimento da língua espanhola no Brasil – se incorporam,
também, as necessidades de um novo espaço econômico, o incentivo do espanhol
como aprendizagem instrumental e a ação sobre as representações que lhe estão
associadas, bem como os atributos para um potencial de trabalho em vista da atual
carência de emprego que sofre a América Latina como um todo.
Desta maneira, corroborado pelas proposições de ARNOUX (2000),
(re)surgem velhos e novos problemas que muito dizem das relações entre diferentes
termos: o país e a língua, o especialista e o poder político, a delimitação científica da
linguagem e seu corte político, o discurso glotopolítico e as práticas eficazes, os
sistemas e representações do passado associados às linguagens e novas
necessidades sociais, a reflexão sistemática sobre a linguagem e o desenho que ao
mesmo tempo esses discursos fazem do universo social, a temporalidade da
linguagem e dos processos econômicos, localizações sociais e posições
glotopolíticas, políticas linguísticas governamentais e a dimensão linguística das
práticas políticas de diferentes setores sociais, entre tantos outros.
Por fim, reitera-se que nesses (des)encontros de interesses, entre difusão e
integração internacional, entre intervenção econômica e política educativa, entre
desejo de unidade e experiência da diversidade, está a situação da língua espanhola
no Brasil; situação, esta, não proposta mas, sim, imposta, o qual cabe a todos,
principalmente professores, transformarmos, afinal, “não se ensina para o passado
nem para o presente, mas para uma possibilidade de uso mais adiante” (LEFFA,
2012, p. 403).
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ANEXO 1

MANIFESTO PELA QUALIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DO ESPANHOL
NA REDE PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (DEZEMBRO DE 2006)
A SEESP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo), em parceria com o Banco
Santander/Portal Universia e com o Instituto Cervantes, está implantando um projeto
conjunto para capacitar professores vinculados à rede estadual de ensino para ministrarem
aulas de espanhol, independentemente de sua área de atuação, desde que possuam uma
licenciatura, qualquer que ela seja. Tal projeto, denominado OYE, ESPANHOL PARA
PROFESSORES, supõe a realização de um curso inteiramente à distância, com uma carga
horária total de 600 horas, que inclui a “aprendizagem” da língua estrangeira, sem maior
reflexão, e tópicos relacionados à metodologia.
O projeto, idealizado para “capacitar” 45000 “professores de espanhol” em dois anos, teria
início já em outubro deste ano e atingiria, nesta primeira fase, 2.000 professores da rede. As
justificativas para sua implantação relacionam-se às necessidades criadas pela lei nº
11.161, que dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta do espanhol nas escolas de Ensino
Médio e, eventualmente, no Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª séries.
Segundo se lê no portal da SEESP, assim como em versões anteriores do projeto às quais
tivemos acesso por via eletrônica e por cópia em papel, essa especialização seria
“certificada” por instituições de ensino superior, às quais caberia apenas a função de
intermediar o processo mediante a indicação de tutores e monitores. Com esse projeto, o
estado delega a duas instituições estrangeiras (um banco e um órgão governamental
espanhol de difusão da língua espanhola) a função estratégica de formar professores para
atuarem no Ensino Médio, o qual, segundo os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio,
tem um papel fundamental na constituição da cidadania dos estudantes que o cursam.
Ao mesmo tempo, o projeto desconsidera a experiência, a competência e toda a pesquisa
desenvolvida nas universidades públicas brasileiras, financiadas pelos cofres públicos, e
não leva em consideração o fato de haver, no Estado de São Paulo, inúmeras instituições
de ensino superior, tanto públicas quanto privadas, que formam professores de espanhol
atendendo às exigências legais determinadas pelo MEC para esse fim. Vale lembrar que
hoje, no Brasil, um curso de licenciatura deve ser composto por um mínimo de 2800 horas,
das quais somente 20% podem ser oferecidas na modalidade semipresencial. Além dessa
exigência quantitativa, também há uma série de outras exigências que as instituições de
ensino devem atender para formar professores, como por exemplo: a titulação do corpo
docente, a produção acadêmica de professores e estudantes, a disposição de acervo
específico em suas bibliotecas, etc.
Esta atitude “apressada” – que atende a um argumento de urgência que não se sustenta
completamente e que não pode se sobrepor ao de qualidade – levada a cabo pela SEESP
contribui, ainda, para a criação de duas categorias de professores: a dos formados de
acordo com as exigências legais, em cursos de 2800 horas, avaliadas constantemente pelo
Poder Público, e a dos formados à distância, num curso de 600 horas on-line, operado por
um Banco, representado pelo seu portal na Internet, e um Instituto de Idiomas. A escola
pública ficará necessariamente com estes últimos. Aos seriamente formados, em grande
parte graças ao dinheiro público, que ainda não atuam na rede estadual restará trabalhar na
escola privada, em detrimento da pública.
Pelos motivos expostos anteriormente, nós, professores ou estudantes de espanhol, de
diferentes níveis e modalidades de ensino, de instituições públicas ou privadas e
pesquisadores, docentes e estudantes de áreas vinculadas, preocupados com a qualidade
do ensino público, manifestamos nosso total desacordo em relação ao referido projeto, que
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afetaria sobremaneira a qualidade do ensino das escolas públicas. Por isso, exigimos do
poder público que:

suspenda imediatamente o início desse curso;

atenda às exigências legais para a formação de professores de espanhol;

abra concurso para contratação de professores de espanhol para a rede oficial de
ensino do Estado de São Paulo;

abra concursos para professores de espanhol nas Universidades Públicas, a fim
de ampliar o número de vagas nas instituições que já formam professores de espanhol;

sejam implantados novos cursos de formação de professores de espanhol nas
Universidades públicas que não oferecem essa habilitação;

sejam convocadas as entidades e profissionais competentes para essa missão, a
fim de elaborarem um projeto de formação de professores de espanhol que esteja de
acordo com os parâmetros de qualidade necessários e que atenda as exigências legais
estabelecidas para a formação de professores para a rede pública e particular de
ensino.
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ANEXO 2

OFÍCIO ENVIADO PELA APEESP À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Ofício nº 001012/APEESP
São Paulo, 28 de janeiro de 2011
Excelentíssimo Senhor
Dr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald, Secretário de Educação do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Educação
Praça da República, 53 – Centro
CEP: 01045-903
Assunto: Solicitação de audiência
Prezado Senhor,
A APEESP, Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo, fundada em 9
de dezembro de 1983, congrega os professores de Língua Espanhola e de matérias
conexas, como as Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, de todos os níveis e
modalidades de ensino, que exerçam sua profissão no estado.
Um dos objetivos da APEESP é cooperar para a promoção e o desenvolvimento do ensino
do Espanhol e matérias conexas no sistema educacional brasileiro. Nesse sentido, e
principalmente após a LEI Nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de oferta da Língua Espanhola na Educação Básica, a APEESP está
permanentemente empenhada em salvaguardar a formação idônea dos docentes de
Espanhol, agindo não só em defesa dos interesses profissionais do conjunto dos seus
membros, mas também em defesa da qualidade da Educação como um todo.
Tendo em vista a Resolução SE nº 5, de 14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a oferta de
Língua Espanhola no ensino médio das escolas públicas da rede estadual, e dá
providências
correlatas,
elencamos
algumas
inquietações:
1º obter informação a respeito das disposições que serão colocadas em prática a partir do
atual ano letivo, considerando que a Lei Nº 11.161 dispõe que seja garantida a oferta no
currículo pleno do EM. Em 2010, na rede estadual, a disciplina Espanhol apenas foi ofertada
aos
1ºs
anos;
2º saber das intenções da Secretaria a respeito da oferta facultativa no EF na rede estadual
de
ensino;
3º receber uma avaliação do processo realizado para o levantamento da demanda e das
disposições
para
a
realização
da
mesma
no
corrente
ano
letivo;
4º receber informação a respeito da demanda prevista de professores para ministrar as
aulas
de
Espanhol
em
2011;
5º receber informações a respeito da realização de concursos públicos para a admissão de
professores efetivos na área.
Pelo exposto acima, a APEESP solicita uma audiência com o intuito de poder levar
esclarecimentos aos seus associados.
No mais, a APEESP gostaria de auspiciar uma ótima gestão.
Atenciosamente,
Lorena Mariel Menón
Presidenta da APEESP
C/C: infoeducacao@educacao.sp.gov.br
C/C: Secretaria Estadual de Educação
Praça da República, 53 CEP 01045-903 São Paulo – SP
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ANEXO 3

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE
ESPANHOL
São Paulo, 12 de fevereiro de 2011.
Excelentíssimo Senhor
Dr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald – Secretário de Educação do Estado de São
Paulo
Prezadas Senhoras
Maria de Lourdes Rocha – Coordenadora da CENP-SEE
Valéria Tarantello de Georgel – CEL – CENP- SEE
Levando em conta nosso Ofício nº 001012, enviado à Secretaria em 28 de janeiro de 2011,
e a notícia divulgada em 10 de fevereiro de 2011, sobre a autorização por parte do
Governador Alckimin para a contratação de 25.000 novos professores para atuar nas salas
de aula em 2012, a Associação de Professores de Espanhol do Estado de São
Paulo (APEESP), solicita:
1. a inclusão de professores de espanhol entre esses 25.000 professores, mediante
abertura de concurso público para o cargo;
2. que os representantes da APEESP sejam recebidos pelas autoridades pertinentes,
reiterando o exposto no Ofício nº 001012.
Agradecemos antecipadamente a atenção,
Lorena Mariel Menón
Presidenta da APEESP
C/C: infoeducacao@educacao.sp.gov .br
C/C: cenpgabinete@edunet.sp.gov.br
C/C: valeria.georgel@edunet.sp.gov .br
C/C: secretaria.apeesp@gmail.com
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ANEXO 4

CARTA APEESP À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO –
RESOLUÇÃO SE Nº 81, DE 16-12-2011

São Paulo, 20 de janeiro de 2012
Excelentíssimo Senhor
Dr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald, Secretário de Educação do Estado de São Paulo
Assunto: Resolução SE Nº 81, de 16-12-2011
Prezado Senhor,
A APEESP, Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo, tendo em
vista a Resolução SE Nº 81, de 16-12-2011, especificamente o artigo 8º, que dispõe sobre o
ensino de Língua Espanhola no Ensino Médio (Artigo 8º – A Língua Espanhola, obrigatória à
escola e facultativa ao aluno, será oferecida, fora do horário regular de aulas, a alunos da 1ª
série do Ensino Médio, se houver demanda, de acordo com as disposições da Lei federal nº
11.161, de 5.8.2005 e da Resolução SE nº 5, de 14.1.2010.), que reproduz o que vem sendo
feito desde 2010, reitera inquietações dos seus associados:
1º Considerando que a Lei Nº 11.161 dispõe que seja garantida a oferta no currículo pleno
do EM, por que a disciplina Espanhol apenas foi ofertada aos 1ºs anos na rede estadual?
2º Considerando que a Lei Nº 11.161 dispõe que a oferta de Língua Espanhola deverá ser
feita no horário regular de aula dos alunos, por que a disciplina Espanhol será ofertada fora
do horário regular na rede estadual?
3º Considerando que a Lei Nº 11.161 dispõe que a matrícula por parte do aluno é facultativa,
mas a oferta obrigatória, por que a resolução fala em “se houver demanda”?;
4º Como e quando será realizada a matrícula facultativa por parte dos alunos?; Quando
começariam as aulas de Língua Espanhola?; Há professores na rede estadual para
ministrarem as aulas em 2012?
5º Haverá, no decorrer deste ano, concurso público para a admissão de professores efetivos
na área?
Ficamos no aguardo de respostas.
Atenciosamente,
Lorena Mariel Menón
Presidenta da APEESP
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ANEXO 5

AUDIÊNCIA DA APEESP COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SP

A APEESP havia solicitado no dia sete de janeiro uma audiência com o secretário da
Educação, Herman Voorwald, e foi recebida no dia catorze de fevereiro, em uma reunião de
uma hora e meia. Participaram o secretário e três funcionárias da secretaria, o presidente e
a vice-presidenta da associação.
Começamos afirmando que a APEESP gostaria de manter um diálogo constante com a
Secretaria da Educação e colocar-se à disposição para colaborar no que for possível.
Também dissemos que nos acompanhariam professores da USP, que infelizmente não
puderam comparecer por motivos de força maior e que pediram que disséssemos que
também os professores das universidades estariam à disposição para colaborar.
Dito isso, propusemos uma pauta e entramos nos três seguintes pontos:
1- Sobre a inclusão do espanhol na rede básica do estado, como disciplina curricular:
Reivindicamos a inclusão do espanhol como disciplina curricular nos três anos do EM, não
apenas para cumprir a lei federal 11.161, mas também para melhorar a formação dos
alunos. Afirmamos que o Estado de SP inclui a disciplina apenas no primeiro ano do EM,
como opção para os alunos, de forma muito complicada (há relatos de muitos problemas,
como falta de informação e alunos que não conseguem cursar a disciplina).
O secretário apontou a dificuldade em incluir novas disciplinas na grade curricular, devido ao
limite de tempo. Também afirmou que há dificuldades em conseguir professores,
principalmente em lugares mais distantes da capital, ao que respondemos que avaliamos
que no estado de SP não faltam professores de espanhol e demos o exemplo do último
concurso da prefeitura de SP, em que houve cerca de 650 inscritos para dez vagas.
O secretário afirmou que há três tipos de grade no ensino médio que estão sendo
construídos para dar opções aos alunos: o ensino tradicional, o ensino integral e o
concomitante (EM com formação técnica, em parceria com o Centro Paula Souza e o
Instituto Federal). Foi decidido que faremos uma reunião de trabalho entre a APEESP e
duas coordenadoras da secretaria para conhecer as grades curriculares e tentar incluir o
espanhol.
2- Concurso público para professores de espanhol:
Reivindicamos a inclusão da disciplina no próximo concurso e apontamos que na rede
estadual não há nenhum professor concursado para a língua espanhola, pois esta nunca foi
incluída em concursos.
O secretário afirmou que está programada a abertura de um concurso para este ano.
Quanto à inclusão do espanhol no concurso, não deu perspectivas concretas e afirmou que
esse tipo de inclusão depende de uma avaliação do Recursos Humanos da Secretaria.
3- Espanhol Online:
Pedimos mais informações sobre o curso, o convênio realizado, o custo desse convênio,
quem o avaliou, quem o coordenará etc.
O secretario e as funcionárias responderam que os cursos de línguas devem oferecer
possibilidades aos alunos da rede e que não devem substituir disciplinas da grade curricular.
Foi feito um contrato não oneroso (sem nenhum custo) com o Universia. O curso foi avaliado
por profissionais da própria secretaria.
Afirmamos a qualidade da produção acadêmica sobre o ensino do espanhol no Brasil,
realizado pelas universidades estaduais paulistas, por outras universidades no estado de SP
e no Brasil. Relatamos de modo muito rápido o caso do acordo MEC-IC e a avaliação de
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que o curso foi avaliado como impróprio e cancelado pelo MEC. Solicitamos acesso para
uma equipe de professores e acadêmicos das universidades conhecer e avaliar o curso, o
que foi aceito imediatamente.
Além disso, o secretário e a assessoria contaram que o curso de inglês on-line foi
desenvolvido pela secretaria, com seus funcionários e professores, a partir de um material
didático impresso que já havia sido desenvolvido antes por professores do CEL. Há ainda
um curso de mandarim sendo elaborado em parceria com o Instituto Confúcio. No caso do
espanhol, os CELs usam três materiais didáticos: “Síntesis”, “Enlaces” e “El arte de leer en
español”. Além disso, há a ideia de fazer um material didático próprio, que também poderia
ser adaptado para a plataforma on-line. E propuseram que seja formado um grupo de
trabalho unindo a secretaria e a APEESP para desenvolver um curso de espanhol on-line
para o estado de SP. Aceitamos a proposta.
Por fim, dissemos ao secretário que faremos as reuniões com os funcionários da secretaria
e que gostaríamos de futuramente agendar uma nova reunião para avaliar os resultados.
Em vista de tudo isso, a diretoria da APEESP convocará uma assembleia para tratar dessas
questões com todos os associados, a ser realizada no dia 9 de março.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2013.
Diretoria da APEESP
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ANEXO 6

RELATO DA REUNIÃO DA APEESP COM A SEE-SP EM 15/04/2013
A APEESP foi recebida em uma audiência pela Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo (SEE-SP), em 15 de abril de 2013. Estiveram presentes, pela APEESP, Gustavo
Leme Cezário Garcia e Jorge Rodrigues de Souza Junior. Pela SEE-SP, o secretárioadjunto da Educação, João Cardoso Palma Filho, e alguns funcionários da Coordenadoria
de Gestão da Educação Básica (CGEB).
Os representantes da APEESP retomaram a reivindicação da inclusão da disciplina Língua
Espanhola na matriz curricular do Ensino Médio (EM), com duas aulas semanais nos três
anos dessa etapa escolar, bem como a necessidade da inclusão da carreira de professor de
língua espanhola no próximo concurso a ser aberto pela SEE-SP. Também enfatizaram a
importância de que haja mais de uma língua estrangeira na grade curricular, de forma
integrada às demais disciplinas, e de que à língua espanhola cabe um papel de destaque
nesse sentido, especialmente pela relação próxima entre o Brasil e os países
hispanofalantes.
Os representantes da APEESP relataram a situação precária do ensino de espanhol nas
escolas da rede estadual, embasados em depoimentos de pais e alunos e em reportagens
que retratam a pouca oferta de ensino dessa língua na rede pública estadual. Afirmaram que
o fato de que a disciplina seja oferecida antes ou após o horário regular dificulta que os
alunos possam cursá-la, além de não atender à Lei federal 11.161/2005.
O secretário-adjunto explicou que existe uma política segundo a qual cada disciplina não
deve ter menos do que duas aulas na matriz curricular. Entretanto, tal política é seguida
plenamente somente no período diurno, que conta com 30 aulas semanais, uma vez que o
noturno conta com apenas 25 e, devido a isso, tal política não pode ser atendida com
relação a todas as disciplinas. O secretário-adjunto apresentou a matriz curricular do EM e
afirmou ser impossível incluir a língua espanhola na grade sem que sejam retiradas aulas
das disciplinas que já existem, o que não seria possível atualmente. Indagado, disse que
tampouco seria possível aumentar o número de horas semanais da matriz curricular. Em
relação ao concurso, explicou que uma disciplina só pode ser incluída caso esteja em
alguma grade curricular.
Em vista dessa dificuldade, os representantes da APEESP apresentaram duas novas
propostas, de forma integrada:
1- A inclusão do ensino de língua espanhola em todos os anos do Ensino Fundamental II
(EF-II), cuja grade curricular é mais flexível, por conter menos disciplinas. Desta forma, os
alunos teriam a oportunidade de aprender mais uma língua estrangeira e seria possível
incluir essa disciplina no concurso público. Os alunos do EF-II posteriormente poderiam
continuar cursando essa língua no EM, como optativa. Ao existirem professores de espanhol
concursados na rede pública estadual, seria possível oferecer efetivamente a disciplina
também no EM, ainda que no caráter de optativa, pois seria resolvido um dos motivos pelos
quais a disciplina não vem sendo oferecida de forma: a falta de professores de espanhol na
rede.
2- A inclusão da língua espanhola nas Escolas de Tempo Integral, cuja grade curricular é
mais flexível, por estas disporem de um tempo maior de horas/aula. (Segundo o secretárioadjunto, o número de escolas desse tipo deve chegar a 200 em todo o estado no final deste
governo.)
Todos os presentes, em vista do cenário, chegaram ao entendimento de que a adoção
dessas duas propostas em conjunto é factível. Segundo o secretário-adjunto, tal decisão
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seria política, ou seja, não haveria nenhum impedimento técnico. Há apenas uma questão
em relação à Escola de Tempo Integral, pois os professores não estão lotados nessas
escolas e sim em escolas comuns, de modo que não seria possível incluir a disciplina no
concurso apenas sua inclusão na grade curricular das Escolas de Tempo Integral. No
entanto, tal questão estaria resolvida com a inclusão da Língua Espanhola no concurso para
o EF-II.
Por fim, os representantes da APEESP relataram a preocupação de que essas propostas
possam ser avaliadas a tempo de incluir-se a língua espanhola no concurso que a SEE-SP
deve realizar este ano e, consequentemente, possam implantar-se já no próximo ano. O
secretário-adjunto afirmou que levará o resultado da reunião ao conhecimento do secretário.
Os representantes da APEESP, por sua vez, solicitaram uma nova reunião após a avaliação
da SEE-SP. Ademais, agradeceram a possibilidade de diálogo e reiteraram a disposição da
APEESP em colaborar com a SEE-SP no que for possível.
São Paulo, 18 de abril de 2013.
Diretoria da APEESP
Biênio 2012-201
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ANEXO 7

RELATO DA TERCEIRA REUNIÃO DA APEESP COM A SEE-SP, EM 27/05/2013
A APEESP foi recebida, pela terceira vez, em audiência na Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo (SEE-SP), em 27 de maio de 2013 (as anteriores foram em 14 de
fevereiro e 15 de abril, como pode ser lido em http://www.apeesp.com.br/?p=1933 e
http://www.apeesp.com.br/?p=2233). Estiveram presentes, pela APEESP, Gustavo Leme
Cezário Garcia e, pela SEE-SP, João Cardoso Palma Filho, secretário-adjunto da Educação,
e uma funcionária da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB).
Em resumo, o secretário-adjunto afirmou que a SEE-SP ainda não tomou nenhuma decisão
e que ainda estão em estudo as reivindicações feitas pela APEESP nas duas reuniões
anteriores. Disse que há diversos obstáculos para que a Língua Espanhola seja incluída na
grade curricular do Ensino Médio (EM) ou do Ensino Fundamental (EF), incluindo, entre
outras, a dificuldade de inserir uma nova disciplina em grades que já estão completas e a de
ter uma disciplina no EM que é facultativa ao aluno. E que decorre dessas questões a
possibilidade de incluir a Língua Espanhola no próximo concurso para professores.
O secretário-adjunto afirmou ainda que a SEE-SP fará, no começo do segundo semestre,
um levantamento de demanda pela Língua Espanhola para o primeiro ano do EM em 2014
(no sistema atual, em que a SEE-SP oferece a possibilidade de formar turmas a partir de 20
alunos, em horário pré-aula ou pós-aula). A partir disso, será avaliada a possibilidade de
incluir a disciplina no concurso, que, informou, deverá ser feito no segundo semestre, a
partir de setembro.
O representante da APEESP ponderou que considera importante que essas questões (a
inclusão da disciplina no EM e/ou no EF e/ou nas Escolas de Tempo Integral, assim como a
inclusão no concurso) sejam decididas antes do próximo concurso, dado que a próxima
oportunidade provavelmente será apenas a partir de 2015, pois em 2014 haverá eleições no
âmbito estadual. O secretário-adjunto concordou que as decisões têm como limite o prazo
do concurso.
O representante da APEESP disse também que a associação gostaria de acompanhar o
levantamento de demanda pela Língua Espanhola que será realizado e que, até o momento,
há problemas sérios de divulgação nas escolas a respeito da possibilidade de cursar a
disciplina. O secretário-adjunto respondeu que não vê nenhum impedimento e que a
APEESP será avisada.
O representante da APEESP ponderou ainda que a associação considera a possibilidade de
recorrer ao sistema judiciário e adotar uma postura mais crítica em relação ao governo do
estado, caso os problemas relativos à Língua Espanhola no EM não sejam solucionados. O
secretário-adjunto respondeu que não vê nenhum problema caso a associação decida fazêlo e que a SEE-SP não interrompe o diálogo com entidades que o fazem.
Por fim, o representante da APEESP solicitou que a associação seja avisada quando houver
alguma decisão a respeito das demandas apresentadas e o secretário-adjunto respondeu
que isso será feito.
São Paulo, 31 de maio de 2013.
Diretoria da APEESP
Biênio 2012-2014
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ANEXO 8

OFÍCIO COM RELAÇÃO À INCLUSÃO DO ESPANHOL NA GRADE E CONCURSO PARA
PROFESSOR
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ANEXO 9

CARTA DA APEESP COM 11 PERGUNTAS QUESTIONANDO ESPECIALMENTE A
FORMA COMO AS AULAS DE ESPANHOL ESTAVAM SENDO DADAS
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ANEXO 10
OFÍCIO DA SEE EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS DA APEESP
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ANEXO 11

NOTA PÚBLICA SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA QUE INSTITUI A REFORMA DO
ENSINO MÉDIO
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