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RESUMO 

 
Esta investigação tem por objetivos pesquisar, estudar e analisar a 

importância do ensino da Língua Espanhola em escolas da cidade de 
Londrina, no atual contexto nacional de implementação de políticas 

públicas, mostrando soluções para os desafios em sua implementação, 
assim como a necessidade da formação de profissionais aptos a ensinar e 

a utilizar a língua adequadamente, preparando os alunos para o mercado 
de trabalho e estudos posteriores. Pretende-se ressaltar e alertar para 

algumas evidências quanto à realidade do Ensino de Língua Estrangeira, 
dando ênfase ao Espanhol nas escolas estaduais de ensino médio na 

cidade de Londrina e região, bem como reivindicar junto à comunidade 
educacional e aos órgãos competentes soluções para uma melhoria nas 

condições de ensino de língua estrangeira, em especial no tocante à língua 
espanhola, tanto em âmbito municipal, como também a nível estadual e 

nacional. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Com a crescente globalização, faz-se necessário, cada vez mais, 

estudar uma língua estrangeira. Na América Latina, o espanhol vem se 

convertendo em uma língua do mundo dos negócios, inicialmente através 

do Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, que abriu as portas 

para a constituição de um Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) entre 

Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, implicando em uma livre circulação 

de bens, serviços e fatores produtivos, visando facilitar as relações 

comerciais, ocasionando mudanças, não só as relações econômicas entre 

os países membros, mas também em relação à valorização do espanhol e 

do ensino desta língua enfatizando que o Brasil é único país do bloco a 

não possuir o espanhol como língua materna. Segundo Sedycias (2005, 

p.45), “Se quisermos interagir devidamente com esse gigantesco 

mercado, teremos que aprender a língua e cultura dos nossos vizinhos 

hispano-americanos”. Com base nessa realidade, é importante ressaltar 

que o ensino do Espanhol é fundamental tanto para fomentar as 

oportunidades de cunho comercial e econômico, quanto cultural, 

acadêmico ou pessoal. 

 

Outro aspecto a ressaltar acerca da necessidade do estudo da 

língua espanhola se deve ao fato dela estar, atualmente, entre as mais 

importantes línguas mundiais como veiculo de comunicação, sendo idioma 

oficial em 21 países e, possuindo mais de 332 milhões de falantes como 

língua materna, ficando atrás somente do Mandarim. De acordo com 

Sedycias (2005, p.38), “há mais falantes de espanhol como língua nativa 

que o inglês, o qual conta com 322 milhões de falantes nativos”. 

 

Ao que se refere à escolha de um segundo idioma, o espanhol 

apresenta-se atrás somente do Inglês. Aproximadamente 100 milhões de 

pessoas falam espanhol como sua segunda língua, estando grande parte 
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dessas pessoas concentrada em dois continentes importantes: a Europa e 

a América.  

 

Para Sedycias (2005, p.40): 

 

“Um conhecimento razoável de espanhol fará 

uma grande diferença em qualquer viagem 
que um brasileiro faça a um país de língua 

espanhola. Poderemos aproveitar mais do país 
que visitarmos e teremos mais oportunidades 

de estabelecer amizades ou mesmo relações 
mais formais (intercâmbios econômicos, 

acadêmicos, científicos, etc.) se pudermos nos 

comunicar na língua dos nossos anfitriões. 
Jamais devemos pensar que, simplesmente 

porque sabemos português, podemos 
compreender espanhol sem maiores 

problemas”. 
 

Tais razões contribuíram muito para a expansão de cursos de 

língua espanhola. Nesta investigação, pretende-se mostrar a atual 

situação do espanhol na cidade de Londrina, bem como o atual contexto 

nacional de implementação de políticas públicas. Para tal, será realizada 

uma pesquisa de campo nas escolas mediante questionários 

individualizados para discentes e docentes. Para os discentes serão feitas 

as seguintes perguntas: 1.Você considera importante o ensino de 

espanhol nas escolas de ensino fundamental e médio da rede pública e 

privada? 2. Qual foi a primeira vez em que você teve contato com o 

idioma espanhol? 3. Você prefere escolher entre duas disciplinas de língua 

estrangeira, ou concorda que a escola faça esta seleção? 4. O que mais o 

estimula a aprender uma língua estrangeira? 5. O que mais o desestimula 

a aprender uma língua estrangeira? 6. Em qual destes setores da 

economia, turismo, importação ,exportação  você considera que o uso do 

espanhol seja de maior ou fundamental importância? 7. Qual sua 

perspectiva em relação ao estudo de uma língua estrangeira? 8. Quantas 
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aulas de espanhol você tem por semana? 9. O espanhol é oferecido no 

horário regular das aulas?  

 

Para os docentes serão apresentadas as seguintes questões: 1. 

Há quanto tempo leciona a disciplina espanhola? 2. Em sua opinião, qual é 

o maior desafio para o ensino de espanhol no Brasil? 3. A escola em que 

você trabalha oferece espanhol em quais séries? 4. Em que contexto a 

escola em que você trabalha oferece o espanhol? 5. Em geral, qual foi o 

contato que os alunos tiveram com a língua espanhola antes de ser 

ofertada na escola? 6. Quais são os recursos oferecidos para o ensino de 

espanhol na escola em que você trabalha? 7. O material didático é 

ofertado aos alunos pela escola? 8. Quem seleciona o material didático 

para as aulas de espanhol?  9. Conforme a Lei Federal 11.161 de 

05/08/2005, o ensino do espanhol como língua estrangeira tornou-se 

obrigatório nas escolas públicas e privadas de ensino médio em todo o 

território nacional. Você aprova essa lei? 

 

Posteriormente serão feitos o estudo e interpretação dos 

resultados das análises dos dados colhidos.  

 

Vale ressaltar que, no Brasil, o ensino do espanhol deverá ser 

implantando gradativamente nos currículos plenos do ensino médio 

conforme a Lei 11.161/2005. 

    

A Lei 11.161 

 

A lei nº 11.161 de 05 de Agosto de 2005, que foi sancionada pelo 

presidente da Republica, Luiz Inácio Lula da Silva, em conjunto com o 

Ministro da Educação, Fernando Haddad, intitula a oferta obrigatória da 

Língua Espanhola nos currículos plenos do ensino médio e de caráter 

facultativo no ensino fundamental, no prazo de cinco anos a partir do 

momento inicial de implantação da lei. Importa lembrar que o processo de 
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implantação deve ser concluído pelos estabelecimentos de ensino até o dia 

05 de Agosto de 2010. 

  

 Segue a lei em sua íntegra: 

 

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. 



 384 

Brasília, 05 de agosto de 2005;184o da 
Independência e 117o da   

 República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

   Fernando Haddad 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 

de 8.8.2005 
 

Para que a lei seja cumprida é necessário que seja tomada uma 

série de medidas por parte das escolas.  

 

Para Vilaça (2008), 

 

[...] cabe agora verificar se as escolas 
realmente apresentam ou se irão apresentar o 

espanhol como língua optativa e como fazem 
ou farão, uma vez que é necessária uma boa 

organização estrutural referente a horários, 
professores, número de alunos por turmas, 

entre outras para que os alunos possam fazer 
seu direito de estudar ou não esse idioma. 

 

Para este autor citado, é preciso que haja uma boa gestão 

escolar, para que se possa atender todas as exigências da implantação da 

referida lei. De acordo com o artigo 1º da Lei 11.161, estabelece-se que o 

ensino do espanhol seja ofertado de forma obrigatória pela escola, e 

optativa para o aluno. Assim sendo, “percebe-se uma preocupação em 

deixar para que o educando decida se quer ou não estudar espanhol” 

(PEDROSO. 2008, P.51) 

 

Segundo Haddad (2005), “o intuito do governo ao promulgar 

essa lei é, em primeiro lugar, fortalecer os laços ibero-americanos e sua 

imagem no cenário internacional.” (apud PEDROSO, 2008, p.53). Espera-

se que haja uma harmonia entre os países que fazem parte do Tratado de 

Assunção (América Latina) e países da Europa e América Central, 

continentes onde o espanhol se faz presente. 
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Neste cenário de implantação da Lei 11.161/2005 é importante 

analisarmos como está sendo a repercussão desta Lei na região de 

Londrina. 

 

O ENSINO DE ESPANHOL NA REGIÃO DE LONDRINA 

              

Até o presente momento não se sabe a real situação do ensino 

da língua espanhola na cidade de Londrina por falta de estudos que 

mostrem a realidade do processo de implementação da Lei 11.161/2005. 

Sabe-se através do convívio direto com professores e alunos que, em 

muitas escolas do estado não se oferece essa disciplina. Todavia, 

desconhecem-se dados específicos sobre o número e o tipo destas 

escolas, a quantidade de alunos que querem estudar a língua espanhola e 

quais são as políticas públicas de educação no estado visando esta 

implementação obrigatória por lei. 

 

Por esse motivo, nesta pesquisa será realizado um estudo 

exploratório, quantitativo e qualitativo dos resultados obtidos através dos 

questionários, permitindo uma leitura mais apurada sobre a situação atual 

do ensino do espanhol, buscando o interesse, a importância e o estímulo 

por parte dos alunos e professores das escolas selecionadas.  

 

Para o levantamento dos dados serão catalogadas todas as 

escolas de ensino médio da região de Londrina, divididas entre as que 

possuem ensino do espanhol em sua grade curricular, as que não 

possuem e as que ofertam o espanhol através de Centros de Línguas. 

Uma vez que, de acordo com o artigo 4º da lei, a rede privada poderá 

tornar disponível esta oferta por meio de diferentes estratégias, as quais 

incluem desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a 

matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna.    
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Segundo dados fornecidos pelo Portal Educacional do Estado do 

Paraná, atualmente existem 71 escolas estaduais distribuídas na região de 

Londrina, sendo que a maioria destas escolas estão situadas na região 

central. Dessas 71 escolas, 06 ofertam o ensino do espanhol em sua 

grade curricular, 20 escolas não ofertam e 46 optaram a oferta do 

espanhol através do CELEM (Centro de Línguas Estrangeiras Modernas). 

 

O Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), criado no 

ano de 1986 pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED) 

tem por objetivo ofertar o ensino plurilíngue e gratuito de cursos básicos e 

de aprimoramento aos alunos da Rede Pública Estadual de Educação 

Básica matriculados no Ensino Fundamental (anos finais), no Ensino 

Médio, Educação Profissional e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

aos professores e funcionários que estejam no efetivo exercício de suas 

funções na rede estadual e também à comunidade. Os CELEM promovem 

o conhecimento da cultura das etnias formadoras do povo paranaense, 

bem como o aperfeiçoamento cultural e profissional dos alunos. Em 

Londrina e municípios jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação há 

oferta de cursos básicos e aprimoramento nos idiomas de Espanhol, 

Francês e Japonês. 

             

Neste projeto, serão selecionadas 15 escolas estaduais 

distribuídas em diferentes regiões de Londrina, divididas entre as que 

ofertam a língua espanhola na grade curricular, as que ofertam através do 

CELEM e as que não ofertam. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

Faz-se necessário destacar a importância dos materiais didáticos 

e a necessidade de formação de professores capacitados no ensino da 

língua espanhola, para que esta lei não seja apenas mais uma boa 

intenção legislativa, mas sim, seja instrumento modificador da cultura 



 387 

brasileira, acompanhando as necessidades de um mundo globalizado e a 

tendência de um ensino integrador. 

 

Na esteira dessas políticas administrativas é que segue esta 

pesquisa, com o intuito de descobrir qual o nível de conhecimento e 

receptividade que existe por parte de docentes e discentes com relação a 

esta iniciativa pública, que muito contribui para o desenvolvimento 

sociocultural e econômico do Brasil, além de saber quais as medidas que 

estão sendo tomadas atualmente na cidade de Londrina e região para a 

implementação da língua espanhola nas escolas do ensino médio.  

 

Espera-se expor resultados e soluções concretas para que as 

exigências e mudanças contempladas na Lei Federal nº. 11.161, sejam de 

fato aplicadas na Rede de Ensino de Londrina. Que esse processo tenha 

efeitos positivos tanto no processo de educação como na atuação 

profissional de cada um.  Cabe ressaltar que este projeto de pesquisa não 

está finalizado e segue até o ano de 2011.      
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