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O QUE ESTÁ PREVISTO
Arte Agora

LEI FEDERAL
● A oferta de aulas de língua

espanhola deve
ser obrigatória
nas escolas

● O aluno tem
a opção de
cursar ou não a
matéria

● As aulas devem ser
feitas no horário
regular

● A implementação
do ensino deve ser
concluída até 5 de
agosto de 2010

RESOLUÇÃO ESTADUAL
● O curso de espanhol será

oferecido a partir do 2º
semestre de 2010
● A matéria será
implementada
gradativamente, a

começar pelo 1º ano do
ensino médio

● As diretorias estaduais
de ensino farão um
levantamento da demanda
● Haverá um concurso

público para contratação
dos professores

Fontes: Lei federal 11.161 e
Secretaria de Estado da Educação

É lei. A partir de agosto, as
escolas estaduais deverão
oferecer o curso de espanhol
aos alunos do 1º ano do ensi-
no médio. Mas, apesar da
proximidade da data, há
muitas dúvidas sobre a im-
plementação da disciplina na
rede, que ainda não contra-
tou professores.

Os horários das aulas tam-
bém não foram definidos. Sa-
be-se apenas que elas devem
ocorrer duas vezes por sema-
na ou aos sábados.

A falta de informações é co-
mum na maioria das escolas.
Na última semana, a reporta-
gem entrou em contato com
16 escolas estaduais da capi-
tal e apenas três souberam
informar o procedimento
adotado até agora.

Em outras duas, funcioná-
rios afirmaram que a discipli-
na não será oferecida neste
ano. A informação foi forneci-
da pelas escola estaduais Ma-
noel Bandeira (zona norte de

SP) e Professor Fidelino Figuei-
redo (região central).

A Secretaria de Estado da
Educação ainda não abriu
concurso público para contra-
tar professores de espanhol

(leia mais nesta página).
Segundo a lei 11.161, de

2005, as escolas são obriga-
das a oferecer a disciplina,
mas os alunos não precisam,
necessariamente, cursá-la. A
matéria é opcional.

A decisão, porém, pode fa-
zer diferença no vestibular.
Responsáveis pelo Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Médio)
divulgaram que a prova deste

ano vai misturar questões de
espanhol na prova deste ano.

Em São Paulo, os alunos ti-
veram até 22 de março para
demostrar interesse. Cerca de
140 mil estudantes, segundo
o governo, fizeram inscrição.

Já no ensino fundamental,
o curso de espanhol é faculta-
tivo. Os colégios particulares
também não são obrigados a
ter a matéria. (Adriana Ferraz)

LEI FEDERAL OBRIGA O GOVERNO A
OFERECER O CURSO A PARTIR DE AGOSTO
A ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. O ESTADO,
PORÉM, NÃO DEFINIU OS DIAS DAS AULAS

Ensino
pode ser
terceirizado

A Secretaria de Estado
da Educação informou
que uma equipe técnica
elabora a implantação
do ensino de espanhol
na rede. As escolas terão
turmas de 25 a 35 alu-
nos. A pasta afirmou que
não houve tempo para
realização de concurso
público em função do
ano eleitoral, mas afir-
mou que os alunos terão
aulas com professores
qualificados.

Segundo o governo, a
demanda está dentro do
previsto, porém, a se-
cretaria irá “continuar
investindo e incentivan-
do o ingresso de novos
alunos na disciplina”. A
secretaria ainda afirmou
que as escolas Manoel
Bandeira e Alexandre de
Gusmão vão oferecer as
aulas de espanhol. (AdF)

RESPOSTA

“Equipe
elabora
formato”

Resolução estadual publi-
cada em janeiro prevê a reali-
zação de concurso público pa-
ra formação de um quadro de
professores de espanhol na
rede. Até agora, porém, o go-
verno não lançou o edital com
as regras da seleção nem
marcou a data da prova.

Diante da falta de mão de
obra, o Estado poderá contra-
tar escolas particulares para
assumir as aulas.

Mas a possibilidade de ter-
ceirização, prevista em decre-
to assinado pelo ex-governa-
dor José Serra (PSDB), já é alvo
de criticas.

“Na escola, a educação deve
estar voltada à cidadania, em
todas as disciplinas. Nos cur-
sos de idiomas, os professores
não têm essa preocupação e,
às vezes, nem uma didática
indicada para o curso”, diz
Gustavo Cezário Garcia, presi-
dente da Apeesp (Associação
de Professores de Espanhol do
Estado de São Paulo). (AdF)


