
Comissão Permanente de Acompanhamento  

da Implantação do Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA 
IMPLANTAÇÃO DO ESPANHOL NO SISTEMA EDUCATIVO BRASILEIRO COM 
REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO OCORRIDA EM 
BRASÍLIA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009. 

    
Participaram da reunião:  
   
Como representantes da Comissão:  
   

Del Carmen Daher (UFF - UERJ)   
Eduardo Tadeu Roque do Amaral (APEMG - UFMG)   
Elzimar Goettenauer de Marins Costa (UFMG)   
Fernanda Castelano Rodrigues (ABH - UFSCar)  
Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF – APEERJ)  
Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons (USP - APEESP)  
Neide Maia González (USP - APEESP)  

   

Como representantes de órgãos do MEC:  

Leonardo Osvaldo Barchini Rosa - Assessor para Assuntos Internacionais do 
MEC  

Demerval Guilarducci Bruzzi -  Diretor de Produção de Conteúdos e Formação 
em EAD como representante da Secretaria de Educação à Distância (SEED) 

Carlos Artexes Simões - Diretor de Concepções e Orientações Curriculares 
para Educação Básica como representante da Secretaria de Educação Básica 
(SEB)  

Alexandre... - Coordenador de Implantação do Projeto-Piloto  
Auriana Diniz  - sub-chefe do Assessor Leonardo Rosa 

 
Estiveram presentes ainda o professor Vanderlei Padilha Machado (presidente da 
APEDF) e a professora do DF Cibele, os quais, segundo relataram, foram 
convidados pelo MEC por haverem participado do treinamento oferecido pelo 
Instituto Cervantes (IC) no Rio de Janeiro.  
   
   
A reunião se iniciou às 10h45min e começou com a fala do assessor Leonardo 
Rosa, que se desculpou por não ter apresentado ainda a cópia da Carta de 
Intenções, mas disse que ela estava disponível para a Comissão. Atribuiu a 
polêmica criada em torno do Acordo a uma fatídica (sic) reportagem publicada no 
portal do MEC que  menciona "formação" e que, conforme apontou, será corrigida. 
Afirmou que está fora de cogitação que o MEC atribua a formação de professores de 
espanhol ao IC, mas que não existe restrição alguma quanto à aplicação do capital 
estrangeiro na educação brasileira. Acrescentou que o IC poderia, como qualquer 
instituição, solicitar credenciamento para oferecer a licenciatura em espanhol, mas 
que, para isso, deveria passar por todos os trâmites legais. Relatou que a ideia do 
projeto-piloto surgiu com uma reunião entre a diretora do IC, Carmen Caffarel e o 
Ministro Fernando Haddad, há aproximadamente quatro meses e que o MEC, 
preocupado com o conteúdo que seria disponibilizado no Portal do Professor, 
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questionou o IC sobre o que este instituto poderia oferecer. Afirmou que tudo se 
encontrava dentro de uma política do governo em se acercar dos países da América 
Latina e do Mercosul e em fomentar o bilinguismo. Esclareceu que inclusive 
pretende-se criar um Instituto de Bilinguismo. Relatou que outros acordos já existem 
ou estão sendo feitos, entre eles, parcerias com países latino-americanos, africanos, 
integrantes da CPLP e também com o governo francês (Projeto FrancoClic). Afirmou 
que professores de francês também passarão por um treinamento. Insistiu no fato de 
que o principal parceiro para o espanhol no Brasil é o Mercosul e que estão abertos 
a quaisquer iniciativas, desde que sejam gratuitas. Demerval Bruzzi manifestou 
intenção de aquisição, por parte do MEC, de outros materiais de ensino de espanhol 
língua estrangeira produzidos pela Espanha e pela Argentina, como séries 
televisivas a serem disponibilizadas pela TV Escola. A Comissão colocou que, 
certamente, muitos materiais de excelente qualidade técnica poderiam ser 
encontrados à venda, sobre tudo na Espanha, já que, como tem sido divulgado 
insistentemente pela imprensa espanhola e foi até mesmo dito pela Sra. Carmen 
Caffarel no discurso que pronunciou por ocasião da assinatura da referida Carta de 
Intenções, 15% do PIB da Espanha provém da oferta de produtos e serviços 
oriundos do ensino de espanhol língua estrangeira. A Comissão reforçou a 
necessidade de localizar o ensino de espanhol no contexto escolar brasileiro, 
levando em conta os documentos oficiais que regem tal ensino (OCEM e 
Parâmetros Curriculares), e, neste sentido, foi dito que é imprescindível a avaliação 
desses materiais de acordo com os objetivos que o ensino dessa língua tem na rede 
oficial deste país. 

Demerval Bruzzi insistiu no fato de que o MEC está preocupado com a Educação à 
Distância, que existe um plano de implantação de tecnologia nas escolas públicas, e 
que por isso foi criada a Plataforma Freire (Portal do Professor), onde se 
disponibilizam objetos educacionais, os quais constituem ferramentas para ajudar os 
professores da Educação Básica. Afirmou que o acordo prevê uma transferência de 
metodologia dentro de um ambiente de ensino à distância.  

Os representantes da Comissão se apresentaram mencionando suas instituições de 
origem (UFF, UERJ, UFMG, USP e UFSCar), todas elas formadoras de professores 
de espanhol, e suas associações (ABH, APEERJ, APEMG e APEESP). Em seguida, 
questionaram por que motivo se dá a uma instituição estrangeira um espaço para a 
inserção de conteúdo na educação brasileira, considerando que o IC é uma 
instituição que sequer pertence ao ensino regular na Espanha. Questionaram, 
também, o fato de o IC pautar seus cursos no Marco Común Europeo, cujo conteúdo 
nada tem a ver com as propostas dos PCN e das OCEM para a escola brasileira. 
Citaram a falta de concorrência para a seleção de material à distância, como tem 
sido o procedimento do MEC para projetos como o do PNLD. As representantes do 
Rio mencionaram o trabalho de formação inicial e formação continuada das 
universidades, tais como o consórcio UFF-UFRJ-UERJ, oferecido ao MEC, um curso 
de atualização à distancia semipresencial para os professores de espanhol que 
sequer foi considerado pelo ministério. Foi mencionada também a existência de um 
projeto de curso semipresencial elaborado por professores de universidades 
públicas que atuam no estado de São Paulo, apresentado à SEESP e nunca 
avaliado. A Professora Del Carmen Daher afirmou que o Acordo não considerou as 
recomendações e sugestões dadas no II Encontro ELE Brasil-Espanha, realizado 
em Comillas, por representantes de todas as SEDUCs,  pelos representantes de 
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universidades brasileiras e espanholas, e pelos representantes dos Ministérios de 
Educação dos dois países, entre eles o próprio Demerval Bruzzi. Os professores 
também relataram iniciativas anteriores de burlar a formação universitária em 
espanhol, entre elas o Oye, atualmente levado adiante pela UNB, em parceria com o 
Universia/Santander/IC e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

O assessor Leonardo Rosa respondeu que o MEC não estaria permitindo a entrada 
do IC na Educação Básica, mas apenas incluindo material do instituto que ficaria 
disponível gratuitamente a todos no Portal do Professor. O Assessor afirmou que o 
governo tem conhecimento da dificuldade para implantação do espanhol no país, 
que conta com 53 milhões de alunos no Ensino Básico, dos quais 10 milhões no 
ensino médio. A Comissão questionou-o a respeito de que tipo de avaliação terá o 
material disponibilizado aos professores no Portal do Professor. O diretor Demerval 
respondeu que, do ponto de vista técnico, a plataforma do Instituto Cervantes é 
perfeita e que todos os materiais disponibilizados no Portal são avaliados por uma 
equipe de cinquenta professores doutores de diversas áreas, indicados pela CAPES, 
mas que será o professor da educação básica o responsável por avaliar se o 
material é ou não apropriado para o uso em sua sala de aula. A professora Neide 
González questionou se o material passava por uma avaliação político-ideológica, 
como ocorre com as coleções avaliadas e selecionadas pelo PNLD, uma vez que o 
ensino de língua estrangeira é fortemente marcado com um conteúdo político que 
pode ser perigoso para os alunos. Perguntou também se se havia verificado se o 
curso segue minimamente os documentos que regem a educação brasileira, entre 
eles os PCN e as OCEM. Leonardo Rosa respondeu que todo material didático tem 
conteúdo político.  A Profa. Cibele, do DF, participante do curso do IC, afirmou que 
não haviam entrado na questão específica desses documentos durante o curso, 
porém que os professores tinham claro que eles deveriam ser levados em conta, 
bem como que não deixariam de usar os materiais que venham a ser selecionados 
pelo MEC no PNLD, ficando o material do IC como de uso complementar, a critério 
do professor. Indagado pela Comissão a esse respeito, Demerval  Bruzzi relatou que 
o IC também ofereceu material impresso do curso AVE, mas que este material não 
chegará às escolas como livro didático e que será para uso do professor, que 
poderá baixá-lo e imprimi-lo, se assim o desejar. Ainda sobre o material 
disponibilizado no Portal, a Comissão questionou se o AVE será realmente 
disponibilizado no Portal, com acesso livre a qualquer professor. Demerval 
respondeu que qualquer professor poderia adaptar conteúdos do AVE e que essas 
versões seriam igualmente disponiblizadas no Portal, de forma a compartilhá-las 
com outros usuários, desde que aprovadas pela mencionada equipe de 50 
especialistas. A professora Del Carmen argumentou que, se assim fosse feito, o IC 
teria seu material aprimorado / melhorado pelos professores brasileiros de forma 
muito econômica e prática, levando esses docentes, pagos pelo poder público, a 
trabalharem de graça para o IC, que ainda ficaria com os lucros advindos desse 
aprimoramento do material. Demerval  Bruzzi respondeu que, após as adaptações 
feitas pelos professores, a autoria das versões produzidas não pertenceria mais a 
quem tivesse criado a versão original. 

A Comissão questionou o motivo de se iniciar um projeto-piloto envolvendo 30 
professores e 600 alunos da rede pública sem que o material tivesse sido avaliado 
previamente. Leonardo Rosa respondeu que o projeto é um piloto exatamente 
porque está sendo avaliado, isto é, o próprio projeto-piloto já é parte da avaliação do 
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material. Demerval Bruzzi disse que, por uma questão de prazos, tiveram de 
implantá-lo ainda neste ano. O projeto iniciou-se em agosto e tem seu término 
previsto para dezembro, quando será avaliado. Para essa avaliação, serão 
considerados os relatórios que os professores envolvidos enviarão ao ministério. 
Enfatizou que o projeto não tem custos para o MEC, é de uso optativo pelo docente 
e que somente professores brasileiros poderão ser tutores. Afirmou que o acordo 
prevê uma transferência de metodologia dentro de um ambiente de ensino à 
distância. Além disso, ressaltou que o IC disponibilizará o portal, mas que seu uso 
será optativo para o professor. Foi bastante questionada pela Profa. Neide essa 
experiência, envolvendo professores e alunos, antes de uma avaliação, já que nesse 
caso esse público passaria a funcionar como cobaia, com o que Leonardo discordou 
totalmente, insistindo em que a avaliação faz parte da experiência piloto.  
   
Sobre o treinamento que foi oferecido no Rio, o diretor Demerval afirmou que foi 
constatado que dois entre todos os professores sequer falavam espanhol e que, por 
isso, a SEED pediu à Secretaria que os enviou que restituísse o dinheiro gasto. 
Afirmou que o convite inicial era destinado a professores licenciados em espanhol. 
Cada secretaria envolvida deveria indicar professores de acordo com seus próprios 
critérios e que o MEC exigia apenas que fossem licenciados em espanhol.  
   
A professora Cibele, que participou do treinamento no Rio, relatou que trabalha em 
um centro de línguas do DF e disse que considera positiva a possibilidade de utilizar 
o material do AVE. Insistiu em que não considera que o curso tenha sido de 
formação, posto que a sua formação já se havia dado na UNB. Tratou-se, segundo 
ela, de uma orientação para o uso da plataforma. Mas os membros da Comissão 
discordaram, apontando que o programa do curso vai muito além do treinamento 
para o uso da plataforma e se configura como de formação continuada por uma 
série de tópicos nele incluídos. A professora deu detalhes sobre seus conteúdos e 
disse que ela e um grupo de professores que também estiveram no treinamento, por 
iniciativa do grupo, criaram uma lista de discussão sobre o projeto. Cibele informou 
ainda que os professores estão sendo orientados para usar a plataforma, testar o 
curso e verificar se são adequados à escola pública. Cada professor que participa do 
projeto-piloto é responsável por 20/25 alunos e deve fazer relatórios semanais para 
o MEC sobre o uso da plataforma. Acrescentou que o curso AVE será aplicado em 
aulas presenciais e que os professores precisam de recursos para a sala de aula, 
especialmente para trabalhar a oralidade, já que os livros didáticos brasileiros não 
conseguem dar conta de todas as habilidades. 

A  Comissão solicitou, então, autorização para acompanhar a implantação do 
projeto-piloto e pediu um cronograma de execução. Leonardo Rosa informou que 
entregaria cópia do plano executivo, mas rogou que o texto não fosse publicado, 
pois alguns detalhes ainda estavam sendo alterados; ressaltou, no entanto, que seu 
conteúdo poderia ser divulgado. O professor Vanderlei Machado disse que estava 
na reunião também como representante da APEDF, mas que a Associação ainda 
não tinha uma posição oficial sobre o Acordo MEC/IC. Vanderlei  Machado se 
disponibilizou para participar da Comissão.  

A Comissão manifestou suas dúvidas e temores com relação à parceria do MEC 
com o IC e ao uso do AVE. Expôs que o AVE é um método completo de ensino de 
espanhol e que teme que o uso dessa plataforma se torne um caminho alternativo 
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para que as secretarias municipais e estaduais não envidem esforços para a 
implantação do espanhol, com a realização de concursos, por exemplo. Além disso, 
a Comissão afirmou que teme que muitos professores, devido a vários fatores, usem 
o AVE como único recurso para o ensino de espanhol nas escolas. Indicou que o 
MEC, com essa parceria, estaria facilitando/incentivando possíveis convênios entre 
o IC e as secretarias de educação.  
 

   
Encaminhamentos  
O Assessor Leonardo Rosa entregou cópia em português e em espanhol da Carta 
de Intenções entre o Instituto Cervantes e o Ministério da Educação da República 
Federativa do Brasil, assinada em 4 de agosto de 2009, e apenas em espanhol do 
Proyecto Ejecutivo entre el Instituto Cervantes y la Secretaría de Educación a 
Distancia del Ministerio de Educación Brasileño. Convidou a Comissão a ler os 
documentos, enviar suas observações por escrito para que fossem apreciadas pelo 
Ministro e voltar ao MEC para novas reuniões. Acenou com a possibilidade de 
mudanças na Carta de Intenções, caso fosse verificada a impropriedade de algum 
de seus ítens. Ele e Demerval  Bruzzi acrescentaram que a Comissão poderá 
acompanhar a avaliação do projeto-piloto. Solicitou que fosse escolhido um 
responsável para continuar o contato com o MEC e evitar dispersões. 
 
Foi solicitado à Comissão que, antes de procurar a imprensa ou os meios legais, 
buscasse junto ao MEC uma solução para o impasse. A Profa. Neide González, em 
uma leitura rápida do texto da Carta de Intenções, afirmou que esse pacto proposto 
seria aceito no caso de revogação de três cláusulas do documento a respeito de 
formação de professores e de reconhecimento e divulgação do DELE. Os 
representantes do MEC disseram que se tratava apenas de linguagem diplomática, 
sem consequências práticas.  Insistiram em que a Comissão apresentasse uma 
análise dos textos para que pudesse ser avaliada e o documento modificado, se 
necessário.  
 
O Diretor Carlos Artexes, da Secretaria de Educação Básica, convidou a Comissão 
para reuniões específicas sobre a implantação do espanhol no ensino brasileiro 
junto à SEB. 
 
Indagados sobre a possibilidade de o MEC financiar a ida a Brasília dos professores 
de Comissão para as próximas reuniões, Leonardo Rosa respondeu positivamente. 
   
A Comissão mencionou o Congresso da Paraíba e fez o convite para que esteja 
alguém do ministério na mesa sobre a implantação do espanhol. Os representantes 
do MEC pediram que o convite fosse encaminhado à Maria do Pilar Lacerda Almeida 
e Silva, secretária de Educação Básica. 

A reunião se encerrou às 13h30 minutos. 

  

Brasília, 28 de agosto de 2009. 

 


