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Belo Horizonte, 30 de novembro de 2009

À Presidente do CONSED

Profª Drª Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde

Dirigimo-nos à Sra. com o propósito de apresentar-lhe a Comissão permanente de 

acompanhamento da implantação do espanhol no sistema educativo brasileiro (COPESBRA) 

e manifestar nossas preocupações com relação ao Seminário Internacional sobre o Ensino 

da Língua Espanhola a ser realizado no mês de dezembro do corrente.

A COPESBRA foi criada em agosto de 2009 e conta, atualmente, com representantes 

de quinze estados brasileiros, além do apoio da Associação Brasileira de Hispanistas (ABH) e 

da Secretaria Nacional de Associações de Professores de Espanhol (SENACAPE). Seu 

objetivo é reunir especialistas de universidades públicas e associações de professores de 

espanhol do país para acompanhar e colaborar com as medidas para a implementação da Lei 

11.161/2005 que vêm sendo tomadas por parte dos governos federal, estaduais e municipais.

Considerando que as universidades públicas brasileiras têm reconhecida tradição na 

formação de professores e destaque na reflexão desenvolvida sobre ensino, tanto nas 

disciplinas das licenciaturas, quanto nas pesquisas de iniciação científica, mestrado e 

doutorado; que as associações de professores vêm realizando há mais 25 anos atividades 

relacionadas ao ensino de espanhol e a Associação Brasileira de Hispanistas já conta com 5 

congressos realizados, tendo sido o último internacional, acreditamos que as Instituições de 

Ensino Superior (IES), as Associações de Professores e as Secretarias de Educação  podem 

realizar um trabalho em conjunto, sério e planejado, para cumprir com idoneidade e coerência

o que está determinado pela lei.

A COPESBRA tem realizado diversas ações com o intuito de contribuir para que o 

espanhol seja implantado nas escolas do Ensino Básico, respeitando a LDB e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, bem como atendendo os Parâmetros e as Orientações Curriculares 

Nacionais. Dentre elas, destacamos as seguintes:
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 interlocução com o MEC: participamos de duas reuniões com a Secretaria de Ensino 

Básico (SEB, COGEAM), a Secretaria de Educação a Distância (SEED) e a 

Assessoria Internacional, nos dias 28/08 e 18/11;

 cartas enviadas às diversas Secretarias Estaduais de Educação, apresentando a 

COPESBRA e solicitando reunião para discutir o tema;

 planejamento de projetos de formação continuada para professores de espanhol e de 

elaboração de materiais didáticos de acesso livre para professores.

Na última reunião realizada com a SEB, em Brasília, no dia 18/11, fomos informados 

pelo Prof. Carlos Artexes Simões (Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para a 

Educação Básica) sobre o evento que está sendo organizado pelo CONSED, a realizar-se nos 

dias 10 e 11 de dezembro próximo, no Hotel Nacional, em Brasília. Gostaríamos de expressar 

nosso apoio à iniciativa de realizar um Seminário Internacional sobre o Ensino da Língua 

Espanhola, visto que demonstra o interesse das Secretarias Estaduais pelas discussões em 

torno da oferta do ensino dessa língua nas escolas públicas brasileiras.

A programação do seminário indica que as discussões contemplarão a infraestrutura, a 

formação docente, as propostas curriculares e os materiais didáticos, questões efetivamente 

fundamentais quando se planeja a implantação de uma disciplina. Contudo, preocupa-nos que 

um evento organizado para tratar de um tema relacionado ao ensino público regular tenha a 

presença marcante de representantes de órgãos estrangeiros e que, além disso, em uma mesa 

destinada à discussão sobre “Concepções do Ensino de Língua e Propostas Curriculares”, 

dentre seus quatro componentes, apenas um (a Profª Drª Gretel Fernández, docente da 

FEUSP) cumpra, de fato, com os requisitos acadêmicos, pedagógicos e institucionais que a 

abordagem do assunto requer.

Temos notado que, com a proximidade do fim do prazo estabelecido pela 11.161 para 

a implementação da oferta obrigatória do espanhol no Ensino Médio e facultativa no Ensino 

Fundamental, alguns órgãos governamentais têm tomado iniciativas despropositadas para 

agilizar a inclusão do espanhol nas escolas públicas: parcerias com instituições estrangeiras 

não autorizadas a desenvolver atividades no ensino regular, emprego, em fase de testes, de 

materiais e recursos didáticos alheios ao contexto escolar brasileiro no qual o ensino de 

espanhol deverá ser inserido, capacitação de professores sem levar em conta a realidade das 

escolas públicas e os documentos oficiais, etc. Por outro lado, verificamos que poucas ações 

concretas têm sido realizadas por parte das Secretarias Estaduais de Educação para o efetivo 

cumprimento da lei. Além disso, as universidades públicas e as associações de professores, 
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que deveriam ser as legítimas parceiras dos órgãos responsáveis pelo ensino público, 

encontram-se alijadas das discussões e encaminhamentos. Seria recomendável, portanto, que 

o Seminário não incorresse nesses mesmos erros.

Assim sendo, a COPESBRA espera e reivindica, por meio de suas ações:

 um planejamento sério e coerente de medidas legais para o cumprimento da lei 

11.161;

 ações efetivas para garantir que todo estudante tenha a possibilidade de estudar, com 

qualidade, a língua espanhola;

 o ensino da língua por profissionais habilitados em nível superior, ou seja, licenciados 

em espanhol por instituições devidamente autorizadas e reconhecidas pelo MEC;

 o uso de materiais didáticos previamente avaliados segundo os critérios determinados 

pelos Parâmetros e Orientações Curriculares e pelos editais do PNLD.

Tal como afirmamos anteriormente, colocamo-nos à disposição para apoiar e

colaborar com a implantação do espanhol no Ensino Básico e, uma vez mais, reiteramos que 

um evento destinado a discutir esse tema deveria contar com a participação de mais 

profissionais que atuam na formação de professores, na elaboração e avaliação de materiais 

didáticos e no planejamento de propostas curriculares. Esses profissionais, ressaltamos, além

de vinculados e comprometidos com a qualidade do ensino de espanhol no Brasil, conhecem

profundamente o contexto sócio-histórico e a realidade do ensino público brasileiro e são, por 

isso, capacitados para cooperar com as iniciativas dos órgãos governamentais em prol do 

comprimento da lei 11.161.

Atenciosamente,

_________________________________________________
Profª Drª Elzimar Goettenauer de Marins Costa

Professora de Espanhol – FALE/UFMG
Membro da COPESBRA
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Membros da COPESBRA:

Andréa Silva Ponte (UFPB)
Del Carmen Daher (UFF / APEERJ)

Doris Cristina Matos (UFS)
Eduardo Tadeu R. Amaral (UFMG / APEMG)

Elena Ortiz Preuss (UFG)
Elena Godoi (UFPR)

Eliana Sturza (UFSM)
Elzimar Goettenauer de M. Costa (UFMG)
Fernanda Castelano Rodrigues (UFSCar)

Flávia Conceição Ferreira da Silva (Pernambuco)
Francisco das Chagas Oliveira (UFAC)

Gonzalo Abio (UFAL)
José Pires (APEMG / Senacape)

Lívia Márcia T. R. Baptista (UFC)
Luciana M. Almeida de Freitas (UFF / APEERJ)

Márcia Paraquett (UFBA)
Massilia Marília Lira Dias (UFC)

Mônica F. Mayrink O'Kuinghttons (USP/ APEESP)
Neide Maia González  (USP / APEESP)

Nélia de Almeida Martins (UFPA)
Sandro Marcio Drumond Alves (UFS)

Suely Cândida Catharino (AMPLE)
Suzana Mancilla Barreda (UFMS / APEEMS)

Valesca Brasil Irala (UNIPAMPA)


