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lunos, pais e professores já ini-
ciaram a contagem regressiva
para o fim das férias, já que fal-
ta menos de um mês para o iní-
cio do ano letivo. Em 2010, as

25.389 escolas de Ensino Médio de todo o país
terão o desafio de cumprir a Lei 11.161/05, que
determina a oferta do ensino de Espanhol para
todos os estudantes. A disciplina deverá entrar
na grade curricular regular de forma optativa
para que o aluno decida se fará ou não o idio-
ma. A legislação, sancionada em agosto de
2005, estabeleceu um prazo de cinco anos para
que os estados pudessem se adequar à nova
exigência. Para alguns representantes da comu-
nidade acadêmica, porém, o tempo foi curto e
haverá dificuldades para cumprir a lei.

O maior problema deve ser a falta de profes-
sores. De acordo com dados do Censo Escolar
2007, o Brasil conta com 12,7 mil professores
no Ensino Básico, sendo que 5.998 atuam no
Ensino Médio e 6.721 no Ensino Fundamen-
tal. No ano passado, somente no Ensino Mé-
dio, o número de matrículas foi de 8,3 milhões.

No panorama nacional, o Rio é o estado mais
avançado para a implantação da lei. Dos 26 es-
tados da federação, é o único que oferecerá a
disciplina já em todas as séries do Ensino Mé-
dio. “O Rio tem uma situação peculiar porque é
o único estado que tem Espanhol nas escolas
desde 1984. Em 1986, os vestibulares adotaram
o idioma como opção de Língua Estrangeira, o
que levou as escolas a se adequarem. Hoje, te-
mos cerca de 500 professores”, explica a direto-
ra-presidente da Associação de Professores de
Espanhol do Estado do Rio de Janeiro (Apeerj),
Luciana Maria Almeida de Freitas.

A diretora que também é professora de Prática
de Ensino de Espanhol da Faculdade de Educação
da UFF e representante do Rio no blog “Platafor-
ma Permanente para o Acompanhamento da Im-
plantação do Espanhol no Sistema Educativo Bra-
sileiro” acompanha com atenção o movimento de
outros estados para a implantação da lei.

“No Paraná e outros estados do Sul, a situa-
ção está mais confortável. Por estarem próxi-
mos da fronteira com países que falam este
idioma, há um incentivo maior. Já alguns esta-
dos das regiões Norte e Nordeste terão mais di-
ficuldade, pois não há professores e ao longo
dos últimos cinco anos nada foi feito para mudar
isso. Não houve uma preparação. Alguns não
têm sequer curso de formação de professores
de Espanhol”, destaca a docente.

Embora em uma posição confortável, o Rio tam-
bém pode ter problemas. De acordo com Luciana
Freitas, a Apeerj recebeu denúncias de que não há
professores de Espanhol para escolas das Metro-
politanas I, III e V. “A lei determina que as escolas
devem oferecer a disciplina a partir de agosto. Então,
no momento não há nada ilegal”, esclarece.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
RIO TEM 471 PROFESSORES DE ESPANHOL

Segundo a Secretaria Estadual de Educação
(Seeduc) do Rio, a rede conta com 471 pro-
fessores regentes de língua espanhola, atu-

ando em 200 unidades escolares, no segun-
do segmento do Ensino Fundamental (6º ao
9º ano), no Ensino Normal, Educação de
Jovens e Adultos e Ensino Médio.

Sobre a denúncia de falta de professores, a se-
cretaria informou que convocou 74 docentes de
Espanhol no concurso de 2007 e 11 no concurso
de 2008. No concurso aberto em 2009, as vagas
para a disciplina serão abertas nas Coordenado-
rias e Municípios onde não houver candidatos
aprovados em concurso aguardando convocação.

Além de convocar professores, a Seeduc tam-
bém está capacitando os profissionais. Em ju-
nho do ano passado, representantes do órgão
participaram do seminário “O Ensino das lín-
guas estrangeiras no Sistema Educativo do Bra-
sil: a implantação do espanhol. Novas tendên-
cias no ensino do Espanhol como língua estran-
geira”, realizado em Santander, na Espanha.

Entre os assuntos abordados, destacaram-se
o desenvolvimento da lei 11.161/05; a situa-
ção atual do ensino do espanhol no Brasil e o
conhecimento da presença da Ação Exterior
Espanhola no âmbito da educação.

A qualidade das aulas é outro ponto que me-
rece atenção. A professora Luciana Freitas lem-
bra que a disciplina é oferecida uma vez por
semana em um tempo escolar de 50 minutos.
“É muito pouco. Entendo que há uma série de
novas imposições legais, como Sociologia e
Filosofia, que dificultam a composição da gra-
de. Este é um problema pedagógico e acredito
que seria o caso de discutirmos o aumento da
carga horária para absorver esta demanda de
forma eficaz”, explica.

Outra preocupação dos professores quanto
aos 50 minutos por semana diz respeito não
apenas às condições de ensino, mas também à
precarização das condições de trabalho. “Esti-
ma-se que muitos professores precisarão ficar
lotados em mais de uma escola para cumprir a
carga de 12h/semana do seus contratos de tra-
balho, o que significará um desgaste físico e
uma despesa extra em um salário já tão defa-
sado como é o da rede estadual. Se isso se con-
cretizar, teremos pedidos de exoneração em mas-
sa”, prevê Luciana Freitas.

E não é só isso. O conteúdo e objetivo das
aulas também são alvos de discussões. A espe-
cialista lembra que a educação escolar atende
a objetivos diferentes dos cursos de língua es-
trangeira, que tem um caráter instrumental. “No
curso, o aluno aprende a falar, escrever, conver-
sar. O papel da escola é educar o aluno no sen-
tido amplo. Sobre este aspecto, o ensino de uma
língua estrangeira tem outros fins. Ele colabo-
ra com o ensino da língua materna, serve para
mostrar diferentes culturas. Deve ter um foco
na leitura porque a capacidade de ler em outro
idioma dá ao jovem a possibilidade de fazer
diferentes leituras do mundo”, explica, desta-
cando que há um movimento de professores
contra um acordo assinado entre o Ministério
da Educação (MEC) e o Instituto Cervantes, da
Espanha, para a capacitação a distância de pro-
fessores de Espanhol.

O projeto-piloto foi aplicado no segundo
semestre de 2009 e agora está em fase de ava-
liação. O projeto foi desenvolvido em três fa-
ses: a primeira foi a capacitação de 30 pro-
fessores, seis de cada região do país que se
tornaram multiplicadores. Em seguida, ser-
viram de tutores de 600 alunos, em aulas a
distância. A segunda etapa, paralela à primeira,
consiste na utilização do material didático
oferecido pelo instituto e a terceira a utili-
zação da tecnologia e do ambiente virtual
criados pelo instituto.

“Esse acordo deixa claro os interesses de im-
perialismo linguístico. Temos faculdades de for-
mação de professores no Brasil, então por que
recorrer a um instituto estrangeiro, que não co-
nhece nossas especificidades, para capacitar nos-
sos professores?”, questiona Luciana de Freitas.

A partir de agosto todas as escolas de Ensino
Médio deverão oferecer o idioma. Para aten-
der à legislação, muitos estados que ainda es-
tão com dificuldades, como São Paulo, farão a
inclusão gradativa. Inicialmente, o Espanhol será
oferecido a partir do segundo semestre somente
no primeiro ano. Pelo visto, a lei ainda levará
alguns anos para sair efetivamente do papel.

Estudantes devem denunciar
escolas que não cumprirem a lei

De acordo com a Lei 11.161/05 a oferta do ensi-
no de Espanhol em todas as séries do Ensino Mé-
dio passa a ser obrigatória para as escolas. Os alu-
nos terão o direito de decidir se farão ou não a dis-
ciplina. A legislação estabelece ainda que as nor-
mas necessárias à execução da Lei serão defini-
das pelos Conselhos Estaduais de Educação e do
Distrito Federal. Ainda, segundo o decreto, a União
estimulará e apoiará os sistemas estaduais e o Dis-
trito Federal na execução desta Lei.

Diretor de Concepções e Orientações Curricula-
res para Educação Básica do MEC, Carlos Artexes
Simões diz que o governo tem acompanhado o
movimento dos estados para a implantação da Lei.
Como apoio à iniciativa, publicou, em 2006, um
capítulo específico para o Espanhol nas Orientações
Curriculares para o Ensino Médio, distribuiu dicio-
nários de Espanhol para as escolas públicas, além
de incluir livros de Espanhol no Programa Nacional
de Livros Didáticos do Ensino Médio.

Artexes ressalta que a oferta é responsabilidade
dos estados e que não cabe ao MEC fiscalizar as
escolas. “Mas os estudantes devem reivindicar o

seu direito. Caso a lei não esteja sendo cumprida,
eles devem procurar o Conselho Estadual de Edu-
cação de sua região e fazer uma denúncia. No caso
das escolas da rede pública, a responsabilidade é
dos sistemas estaduais, que devem dar condições
para as escolas se adequarem. As instituições
particulares também têm a obrigação de oferecer a
disciplina. Caso não façam isso, serão notificadas
pelo Conselho.”

No entanto, Artexes alerta que o fato de uma
escola não oferecer o idioma não significará auto-
maticamente que ela está ilegal. “Ela só ficará
nesta situação se os alunos quiserem cursar a
disciplina e ela não oferecer”, diz, complementan-
do que acredita que haverá uma grande procura
pelo idioma. “Com o crescimento das relações do
Mercosul, o Espanhol será cada vez mais funda-
mental para nossos jovens.”
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Falta de professores é um dos
maiores problemas para a
implantação da Lei 11.161/05

Luciana Almeida, professora da UFF

A partir deste ano,
as 25.389 escolas
de Ensino Médio
de todo o país,
deverão incluir o
Espanhol em sua
grade curricular
regular. A oferta
é obrigatória para
as escolas, mas os
alunos é que vão
decidir se cursarão
a disciplina

um horizonte de
obstáculos à vista

Diretor do MEC, Carlos Artexes garante acompanhamento do governo
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