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RESUMO 

Nos últimos anos, grande foi a ascendência do Espanhol em solo brasileiro. Em função de acordos 

políticos; estreitamento de laços com países hispano-americanos e situações econômicas, sociais 

e políticas, em 2005 foi sancionada a Lei Federal 11.161/2005, que instituiu a oferta obrigatória 

de Espanhol nos currículos plenos do Ensino Médio e de cunho facultativo no Ensino 

Fundamental. Em 2015 a Lei 11.161 completa 10 anos de sanção e ainda tem sido vista como 

uma política linguística mal planejada e executada, principalmente no tocante ao ensino público 

regular. Esta pesquisa consiste em uma análise contrastiva da realidade de ensino de Espanhol de 

duas modalidades de Ensino Médio público regular, sendo escolas púbicas de Ensino regular do 

DF e o IFGoiano, com o Ensino Profissional Técnico integrado ao Ensino Médio. Dessa maneira, 

esta pesquisa contempla um estudo de casos múltiplos (YIN, 2010) ou coletivo (STAKE, 1995) 

ao analisar duas realidades distintas, é de caráter qualitativo (FLICK, 2009; LUDKE; ANDRÉ, 

2013) e interpretativista (MOITA LOPES, 1994), e se justifica pela necessidade de descrever e 

analisar como tem ocorrido o ensino de Espanhol nas escolas públicas de Educação Básica. Esta 

investigação tomará como base documentos oficiais e diferentes autores, como as OCENS 

(MEC/SEB, 2006); PCNEM (BRASIL, 2000), Amaral e Mazzaro (2007), González (2009), 

Maciel (2012), Rinaldi (2014), VIÑAL JÚNIOR (2012), entre outros, e trará reflexões ao 

comparar as duas realidades, pontos positivos e negativos e sugerir medidas práticas para a 

melhoria deste ensino. Os resultados encontrados demonstraram que a realidade de ensino de 

Espanhol nas escolas regulares ainda apresenta muitos descompassos e desafios: carga horária 

reduzida (uma aula semana de 50 minutos), desmotivação e sobrecarga de muitos docentes e o 

pouco interesse dos alunos. Com base nisso, este estudo abre espaço para a reflexão da realidade 

do ensino de Espanhol nas escolas públicas brasileiras e as mudanças necessárias, uma vez que 

os dados aqui apresentados poderão conduzir a uma intervenção nos órgãos responsáveis pela 

implantação da língua espanhola no Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 
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             Como um marco para a democratização do ensino de línguas no Brasil, 

a Lei federal nº 11.161/2005, sancionada pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva 

juntamente com o Ministro da Educação, Fernando Haddad, regulamentou a oferta 

obrigatória de Língua Espanhola nos currículos plenos do Ensino Médio, e de maneira 

facultativa no Ensino Fundamental. Tal legislação é considerada o ápice da crescente 

ascendência do Espanhol no Brasil nos últimos anos, e fez da língua espanhola a única 

língua estrangeira regulamentada por legislação própria em solo brasileiro.  

Completando em 2015 dez anos de sanção, a incorporação do Espanhol como 

disciplina obrigatória tem sido vista como uma política linguística1 pouco articulada, mal 

planejada e executada, uma vez que na educação básica brasileira ainda há um longo 

caminho entre o discurso e a realidade da prática da lei. Omissão, desinteresse e descaso 

acompanham o ensino de Espanhol em muitas escolas brasileiras, evocando-se a 

necessidade de descrições reais de como esse processo de ensino-aprendizagem tem 

ocorrido após sua implantação. 

 Em que condições o Espanhol foi implantado, e quais são as condições atuais 

nas quais tem sido lecionado? Quais tem sido as fragilidades desse processo de ensino-

aprendizagem? Qual a visão dos professores e alunos em relação a esse processo? 

Partindo desta perspectiva, este estudo se propõe a realizar uma análise 

contrastiva da realidade de ensino-aprendizagem de Espanhol de duas escolas de Ensino 

Médio público regular: uma escola pública regular de Taguatinga, uma região 

administrativa2 do Distrito Federal (doravante DF), e o IFGoiano, representado por um 

de seus Institutos com o Ensino Profissional Técnico integrado ao Ensino Médio.  

 

 

2. “DEL DICHO AL HECHO HAY UN TRECHO3”: CONSIDERAÇÕES 

INICIAIS 

 

 

                                                           
1Compreendemos Política Linguística como toda e qualquer ação concreta de interesse público 

(seja positiva, negativa ou de status) que se dá a uma língua em determinada nação. 
2 Segundo a Constituição Federal (1988), art.32, o DF é proibido de subdividir-se em municípios. 

Os centros urbanos do DF, antes chamados de “cidades-satélites”, hoje são chamados de “região 

administrativa” (RA). De acordo com a Lei nº 4.745 de 29 de janeiro de 2012, o DF atualmente 

possui 31 regiões administrativas.  
3 Esta é uma expressão idiomática em Espanhol que passa o sentido de “há uma enorme distância 

entre o falar e o fazer”. 
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A “Lei do Espanhol”, como tem sido chamada, é considerada o resultado final da 

crescente ascendência da língua espanhola em território nacional. Tal ascendência foi 

intensificada através dos últimos anos em função de acordos políticos e estreitamento dos 

laços econômicos do Brasil com países hispano-americanos. Um exemplo foi a criação 

MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) em 1991, que consistiu em um bloco econômico 

que facilitaria as relações comerciais entre os países envolvidos4.  

Até aquele momento, o Brasil, antes considerado uma “ilha linguística”, com essa 

integração econômica pôde recuperar certos sintagmas em relação aos demais países 

latino-americanos, tais como “nuestra América”, “la pátria grande”, “todo el continente 

americano”, designando um lugar de encontro entre os países hispano-americanos 

(CELADA e RODRIGUES, 2005), diminuindo assim, a fronteira linguística existente até 

aquele momento.    

 Desse modo, no início dos anos 90 o Espanhol ascendeu no Brasil de maneira de 

“espetacular” e “muito diferente” (MORENO FERNÁNDEZ, 2005), tendo a oferta e 

procura por cursos de Espanhol aumentado significativamente no centros públicos e 

privados. Segundo Sedycias (2005), esse crescimento esteve relacionado a situações 

importantes na vida econômica e política do Brasil. Alguns fatores podem ser citados 

como os investimentos da Espanha (que na época, tornou-se o segundo maior investidor 

no Brasil, atrás somente dos Estados Unidos), a chegada de empresas espanholas para 

investir em terras brasileiras bem como de organizações que visavam difundir a língua 

espanhola, como o Instituto Cervantes5.  

É certo que os fatores que contribuíram para a valorização do Espanhol no Brasil 

não se esgotam nos aqui citados, contudo, notamos que os objetivos da implementação 

desta lei traziam implicações não somente socioeducativas e culturais, porém de cunho 

econômico e político. 

 Nesse contexto, percebemos que no cenário da educação básica brasileira, ainda 

há um enorme caminho a ser percorrido entre o que “está no papel” e a realidade da prática 

da lei. Infelizmente, o ditado “del dicho al hecho hay un trecho”, resume bem a realidade 

da implantação da Lei 11.161/2005: uma política mal planejada e articulada, na qual os 

                                                           
4 Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Em 2012, Venezuela e Bolívia passaram a integrar o 

MERCOSUL.  
5 O Instituo Cervantes chegou ao Brasil em 1991, ano em que o MERCOSUL foi criado, 

valorizando ainda mais a presença do Espanhol em solo brasileiro.  



  
International Congress of Critical Applied Linguistics 

Brasília, Brasil – 19-21 Outubro 2015 
 

851 
 

objetivos econômicos se sobressaíram sobre os objetivos educacionais, comprovando o 

que Celani (2008, p. 18) afirmou sobre a implementação de políticas educacionais: “o 

estabelecimento de uma política educacional sólida é particularmente difícil, pois as 

políticas educacionais são geralmente afetadas por políticas econômicas e sociais, que 

nem sempre caminham na direção que seria a ideal para a educação”.  

 

 

a. AMBIGUIDADES E INTERPRETAÇÕES: IMPASSES NA 

TEXTUALIDADE DA LEI 11.161/2005 

 

 

Um fator que gerou inúmeras polêmicas e entraves na implantação do Espanhol 

no Brasil foi a própria textualidade da referida legislação, considerada confusa, ambígua 

e passível de inúmeras interpretações. Diante disso, a própria lei abriu precedentes para 

que os Estados brasileiros a interpretassem da forma que melhor lhes parecesse. Dessa 

maneira, a seguir, discorremos sobre a textualidade da Lei 11.161/2005, não de maneira 

exaustiva, mas objetivando suscitar reflexões bem como um melhor entendimento da 

legislação em questão.  

A obrigatoriedade do Espanhol (Art. 1º) gerou muita polêmica, visto que 

inicialmente, a lei entrava em relação direta com as normativas da LDB/1996 que já 

estipulava a obrigatoriedade de uma “língua estrangeira moderna”, entretanto, escolhida 

pela comunidade escolar (BRASIL, 1996). Desse modo, a escolha de uma língua pela 

comunidade escolar (LDB/1996) e a oferta obrigatória do Espanhol (Lei 11.161) 

desencadearam medidas diferentes nos Estados da Federação.  

Outro fator de entrave e ambiguidades se encontra no parágrafo 1º, no trecho: “o 

processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a partir da 

implantação desta Lei” (BRASIL, 2005). Estados como o Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul compreenderam que o Espanhol deveria estar sendo lecionado no Ensino Médio até 

2010, por isso, regulamentaram a aplicação da lei em 2006 e 2007. Porém, outros estados 

como Minais Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e a maioria dos estados 

brasileiros, interpretou que a implantação deveria iniciar à partir de 2010.  

É válido destacarmos a interpretação dada pelo estado de São Paulo, que noticiou 

em janeiro de 2010 que o Espanhol começaria a ser ofertado no estado somente em agosto 

de 2010, pois o prazo para a execução era de cinco anos e a lei havia entrado em vigor no 
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dia 08 de agosto de 2010. Compreendemos que tal ação demonstrou que alguns estados 

lançaram mão de diferentes manobras, adiando a implantação do Espanhol até o prazo 

final (GONZÁLEZ, 2009).    

 O Artigo 2º regulamenta que as escolas públicas deverão oferecer o ensino 

de Espanhol no horário regular de aula dos alunos. Contudo, o que fato, pode ser 

considerado como “horário regular? Além disso, este trecho entra em contradição com o 

Artigo 3º, que determina que as escolas públicas implantarão “centros de ensino de língua 

estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola”. 

Assim, na época questionou-se onde os alunos da rede pública estudariam o Espanhol: na 

escola regular ou nos centros de línguas? Deveriam optar por somente um local?  

Nesse aspecto, mais uma vez diversas foram as medidas tomadas pelos estados. 

No Mato Grosso do Sul a expressão “horário regular” foi interpretada como o turno no 

qual o aluno está matriculado. Em Minas Gerais, esse horário foi interpretado com o 

contra turno ao que o aluno estivesse matriculado, ou no 6º horário do turno diurno 

(RODRIGUES, 2010).  

Estados como o Paraná e São Paulo optaram por ofertar o ensino de língua 

espanhola de maneira extracurricular, somente nos Centros de línguas.  Fernández (2014, 

p. 11) afirma que ainda que a existência de Centros de Línguas seja melhor que sua 

ausência, “é necessário que se intensifiquem ações para que a LDB (Lei 9394/96) seja 

amplamente cumprida, ou seja, que se ofereçam dois idiomas no Ensino Médio e uma no 

Ensino Fundamental”. Dessa forma, a Lei 11.161/2005 também abriu precedentes para o 

ensino de Espanhol de maneira extracurricular, de forma desarticulada com as demais 

disciplinas. 

 Os artigos 3º e 4º estabelecem claras diferenças entre a rede pública e 

privada, uma vez que as instituições privadas poderiam utilizar diferentes estratégias que 

poderiam incluir aulas convencionais até a matrícula em Centros de Estudos de Línguas 

Modernas. Nesse sentido, inferimos a possibilidade dessa legislação estar promovendo a 

desigualdade, uma vez que estabelece diferenças claras para as duas redes de ensino. 

Logo, nos questionamos o porquê de tal ação. Como afirma Viñal Junior (2012, p.2), 

“parece que la ley no mide la cosa con el mismo rasero”.  

Por fim, os artigos 5º e 6º regulamentam que os Conselhos Estaduais de 

Educação regulamentarão as normas para a execução da lei. Segundo Rodrigues (2010, 
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p. 153), esses dois artigos funcionam como tentativas do poder legislativo de controlar a 

execução da lei, uma vez que o seu cumprimento lhe escapa.  

Como apresentamos através dessa breve análise, diversas foram as medidas 

tomadas pelos estados brasileiros na implantação do Espanhol, sendo que até hoje, por 

nesse processo não ter existido nenhuma maneira de regulamentação da implantação, os 

estados brasileiros prosseguem ofertando (ou não) o Espanhol da maneira que melhor 

lhes convém.  

 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 

Esta pesquisa contempla um estudo de casos múltiplos (YIN, 2010) ou coletivo 

(STAKE, 1995), ao comparar duas realidades diferentes, e possui caráter qualitativo 

(FLICK, 2009) e interpretativista (MOITA LOPES, 1994), uma vez que a pesquisa 

qualitativa renova os olhares sobre os problemas sociais e propõe novas maneiras de 

produzir e intervir (GROULX, 2008). 

Nas duas instituições investigadas, os participantes da pesquisa foram os 

professores de Espanhol e uma turma de 3º ano do Ensino Médio. Optamos por turmas 

de 3º ano por se tratar de alunos concluintes que já possuem vivência no processo de 

ensino-aprendizagem de Espanhol, dado que estão estudando a língua desde o 1º ano do 

Ensino Médio. Cabe destacarmos que os dados referentes à escola de Taguatinga foram 

coletados em 2014, e são provenientes da dissertação de Mestrado6 de uma das autoras 

deste estudo, defendida em 2014 na Universidade de Brasília. Em contrapartida, os dados 

referentes ao IFGoiano foram coletados em 2015.  

Por fim, os instrumentos de coleta de dados utilizados foram notas de campo e 

questionários com perguntas abertas - também chamadas livres (MARCONI e 

LAKATOS, 2009) aplicados aos professores e aos alunos. 

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS OBTIDOS  

 

 

                                                           
6 PERES CARVALHO, J. Contrastes e reflexões sobre o ensino de Espanhol em escolas públicas 

do DF: uma visão real acerca da implantação da lei 11.161/2005.Brasília: Departamento de 

Línguas Estrangeiras e Tradução, Universidade de Brasília, 2014, 249f. Dissertação de Mestrado. 
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Para melhor compreensão da análise feita neste trabalho, optamos por discutir os 

dados em três eixos temáticos, sendo o primeiro, o contraste entre a realidade das duas 

escolas, o segundo a visão dos professores, e o terceiro, a visão dos alunos. Vale ainda 

mencionarmos que os dados selecionados para esta análise foram aqueles nos quais 

pudemos contrastar a realidade do ensino-aprendizagem de Espanhol nas duas escolas 

pesquisadas. 

 

 

3.1 O ENSINO DE ESPANHOL NAS ESCOLAS PESQUISADAS: 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 

A escola pesquisada em Taguatinga acrescentou o Espanhol à grade curricular em 

2010, sendo obrigatório para o aluno cursar a disciplina. Desde então, o Espanhol possui 

somente uma aula semanal de 50 minutos. Em 2014 esta escola contava com duas 

professoras de Espanhol: Uma professora efetiva, concursada para Língua Portuguesa e 

outra atuando como Contrato temporário. Cada docente atendia a um turno (matutino e 

vespertino), possuindo o considerável número de 28 turmas cada uma.  

No que diz respeito a material didático, segundo a bibliotecária, a escola não 

possuía mais que cinco dicionários de Espanhol. Não havia livros de literatura, apenas 

poucas obras traduzidas para o Português, duas gramáticas e nenhuma revista ou jornal 

em Espanhol.  

Em relação aos recursos audiovisuais e tecnológicos, a escola é bem equipada: 

cada sala de aula possui uma televisão plana com entrada hdmi, que, de acordo com as 

professoras, auxilia muito a execução das aulas. Também há um laboratório de 

informática em uso e boas condições, e uma sala multimídia na qual cabem até quatro 

turmas. A escola também disponibiliza de maneira avulsa televisão, DVD, Datashow e 

som. Por fim, esta escola não possui nenhum projeto referente à Língua estrangeira e a 

sala é ambiente, ou seja, os alunos que trocam de sala entre uma aula e outra, enquanto o 

docente permanece fixo em uma única sala ao longo do dia.  

Em relação ao Instituto Federal investigado no Goiás, a escola implantou o 

Espanhol à grade curricular no ano de 2011, também com obrigatoriedade para o aluno. 

Assim como em Taguatinga, desde a implantação a carga horária da disciplina é de apenas 

uma aula semanal de 55 minutos. Atualmente, há quatro professores de Espanhol na 
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escola. Dos quatro, três são efetivos concursados para Letras Espanhol e possuem 

especialização, e um é Contrato temporário. Desses quatro professores, três ministram 

aulas apenas de Português e têm 4 turmas, e um professor leciona Português e Espanhol 

e tem 17 turmas.  

No tocante a material didático, a escola não possui muita coisa. Não há dicionários 

suficientes para um professor usar em sala; não há livros de literatura em Espanhol, nem 

livros didáticos, gramáticas, jornais ou revistas, ou seja, a escola não possui praticamente 

nenhum material de Espanhol.  

Os recursos de ordem audiovisual e tecnológica também não são muitos: a escola 

possui laboratório de informática em boas condições, porém a utilização é dificultada, 

pois os alunos do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio têm aulas no 

laboratório. Não há sala multimídia, porém a escola disponibiliza de maneira avulsa 

televisão, DVD e data show. As salas de aula possuem esses recursos, contudo estes não 

funcionam em algumas salas, logo, é preciso utilizá-los de maneira avulsa. Nas salas de 

aula também há ar condicionado.  

Finalmente, neste Instituto a sala não é ambiente, e a escola não possui nenhum 

projeto específico referente ao Espanhol, entretanto, há a estimativa de um projeto de 

literatura em Espanhol para trabalhar a oralidade para o ano de 2016. 

 

 

3.1.1 ENSINO MÉDIO PÚBLICO REGULAR (DF) X ENSINO PROFISSIONAL 

TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - INSTITUTO FEDERAL (GO)  
 

 

De maneira geral, é possível ver que, após dez anos de sanção da Lei 11.161/2005, 

ainda há descompassos na implantação do Espanhol nas escolas públicas. Inicialmente, a 

escola de Taguatinga implantou o Espanhol no prazo final para o cumprimento da 

Legislação (2010), ao passo em que o Instituto Federal Goiano (doravante IFGoiano) 

extrapolou o prazo, implantando somente em 2011. Isso demonstra a diversidade de 

posturas adotadas pelas instituições escolares. 

Outro descompasso apresentado nas duas escolas diz respeito ao descumprimento 

do Art. 1º da Lei 11.161/2005, que institui a oferta obrigatória, porém, a matrícula 

facultativa para o aluno. Nas duas instituições o aluno foi obrigado a estudar o Espanhol, 

e ainda o é até hoje. De acordo com Amaral e Mazzaro (2007, p.4), “é preciso que a escola 
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crie condições para que de fato o aluno possa optar ou não pela língua espanhola", o que 

não foi realizado em nenhuma das duas escolas investigadas neste estudo.  

Percebemos que nas duas instituições pesquisadas é possível que os professores 

tenham dificuldades maiores para trabalhar a interculturalidade, uma vez que não há 

nenhum projeto relacionado à línguas estrangeiras e outras culturas, e a carga horária 

reduzida não contribuir para que se trabalhe efetivamente em sala os aspectos culturais 

que o estudo do Espanhol proporciona. Assim, ressaltamos que estudar uma língua 

estrangeira não se resume a códigos gramaticais, mas, como afirmam os PCNs de 1998, 

também consiste em primar pela formação do aluno como pessoa aberta às diferenças 

culturais, que no caso do Espanhol, somam mais de 20 países diferentes.  

A realidade encontrada nas bibliotecas das duas escolas é pouco animadora, dado 

que em uma escola há apenas poucos dicionários e obras traduzidas, enquanto na outra 

não há praticamente nada. Tal realidade é preocupante, visto que se tratam de escolas 

significativas em suas comunidades, que atendem a alunos de Ensino Médio que 

necessitam preparar-se para os exames de seleção em larga escala (ENEM, vestibulares) 

que contemplam a língua espanhola.  

No caso do IFGoiano a preocupação se eleva, pois se trata de uma instituição onde 

se promove a pesquisa e extensão de maneira latente, e também são preparados futuros 

profissionais para um mercado de trabalho altamente competitivo. Mas, como estudar e 

pesquisar em Espanhol se não há sequer recursos impressos? Logo, com base nesses 

dados, o que notamos é que as bibliotecas das duas escolas, mesmo após dez anos de 

implantação, ainda não se adequaram à implantação do Espanhol aos currículos.  

No que se refere a recursos audiovisuais e tecnológicos as duas escolas 

apresentaram uma boa realidade. Possuem laboratórios de informática e recursos para 

serem usados de maneira avulsa como televisão e Datashow. Contudo, no IFGoiano o 

laboratório de informática é “disputado” com os alunos do Curso Técnico em Informática, 

e a escola não possui uma sala multimídia. É necessário ressaltarmos a importância do 

uso das novas tecnologias de informação e comunicação, uma vez que estas “são aliadas 

importantes em todos os âmbitos do ensino e podem ser potencializadas na aprendizagem 

de Língua Espanhola” (DIAS, 2014, p.8), sendo seu uso hoje, aconselhado sempre que as 

condições estruturais permitirem.  
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Em relação aos professores, a realidade do IFGoiano se apresentou melhor. A 

escola possui o dobro de professores de Espanhol em relação à de Taguatinga, e a maior 

parte dos professores é efetiva concursada para Espanhol.  

Contudo, em Taguatinga, a professora efetiva era concursada para Língua 

Portuguesa e estava ministrando aulas de Espanhol. Assim, cabe o questionamento: Por 

que as aulas de Espanhol estavam sendo ministradas por uma professora concursada para 

outra área, no caso, Língua Portuguesa?  

É válido comentarmos que enquanto as aulas de Espanhol no DF têm sido 

ministradas muitas vezes, por professores concursados para outras disciplinas, há um 

número expressivo de professores de Espanhol aprovados em concursos públicos 

(realizados em 2010 e 2013) que ainda esperam convocação. Estes, além de avaliação 

escrita, foram submetidos, inclusive, a avaliação oral de proficiência na língua.  

Por fim, salientamos a similaridade entre as duas escolas no tocante à ínfima carga 

horaria destinada à disciplina. Esta carga horária tão reduzida abarca uma série de 

dificuldades ao ensino-aprendizagem de Espanhol, tornando a qualidade neste ensino 

uma difícil missão. Em função da carga horária, o número de turmas de grande parte 

desses docentes é de certa forma, descomunal. Por ter somente uma aula de 50 minutos 

por semana, as professoras de Taguatinga possuíam 28 turmas! 

O IFGoiano apresentou um outro agravante: os professores de Espanhol, 

independente da formação, dão aulas tanto de Português quanto de língua estrangeira. 

Isso ocorre devido à necessidade do campus, e também porque o professor, ao dar aulas 

de Português, diminui a quantidade de turmas e diários. Assim, os professores de 

Espanhol do IFGoiano são desmotivados com tantas turmas de Espanhol, e muitas vezes, 

optam por ministrar uma disciplina da qual muitas vezes, não possuem formação, apenas 

para diminuir a sua sobrecarga em função da pouca carga horária destinada ao Espanhol 

(55min/semana). Isso é evidenciado quando percebemos que, dos quatro professores de 

Espanhol presentes na escola, três ministram aulas de Português para apenas 4 turmas, e 

apenas um ministra aulas de Espanhol e Português, para o elevado número de 17 turmas.  

Outra dificuldade para o professor do IFGoiano é a realidade do campus dificultar 

a opção por sala ambiente, pois muitas aulas práticas são realizadas em diferentes locais 

na escola, sendo algumas, distantes das salas de aula, o que acarreta a necessidade de 
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entre uma aula e outra o docente se locomover. Logo, a carga horária já é pequena, e os 

professores ainda perdem tempo se locomovendo até a sala do próximo horário.  

 

3.2 A VISÃO DOS PROFESSORES: SATISFAÇÕES, INSATISFAÇÕES E 

REALIDADE IDEAL  
 

Após expor as características gerais de cada escola no que diz respeito ao ensino 

de Espanhol, a seguir apresentamos as respostas dos professores de Espanhol a um 

questionário composto de três perguntas, realizadas a fim de conhecer o pensamento dos 

docentes sobre suas realidades de ensino de Língua espanhola. Os questionários foram 

respondidos por dois professores7 de cada escola. As perguntas foram as seguintes:  

 

 
Quadro 1 - Perguntas do Questionário respondido pelos professores 

1. Como professor, quais as suas satisfações em relação ao ensino de Espanhol em escolas 

públicas do Distrito Federal? 

2. Quais as suas insatisfações (dificuldades) em relação ao ensino de Espanhol em escolas 

públicas do Distrito Federal? De que maneira essas dificuldades prejudicam o ensino-

aprendizagem? 

3. Em sua opinião, como seria a realidade ideal de ensino de Espanhol em escolas 

públicas do Distrito Federal? 

 

À luz das considerações feitas, seguem os resultados obtidos. 

 

 

3.2.1 COMO PROFESSOR, QUAIS AS SUAS SATISFAÇÕES EM RELAÇÃO AO 

ENSINO DE ESPANHOL EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL? 

 

 
T1: Por enquanto são pouquíssimas (...). Eles gostam de aprender também uma expressão 

coloquial, eles se animam (...), então essas são as pequenas satisfações (...). O nosso tempo é 

muito corrido, é pouco tempo pra muita coisa, então eles acabam assimilando pouco (...), 

quando a gente percebe que um aluno fala assim: “ah professora, eu faço Espanhol há tantos 

anos no CILT e depois disso eu quero fazer Espanhol na UnB”, então é uma das poucas 

satisfações (...). 

T2: A minha maior satisfação é saber que, por exemplo, um aluno, ele se interessou para 

aprender a língua espanhola não só aqui na escola, porque a gente sabe que (...) não dá tempo 

dele aprender muita coisa (...). É eu abrir o olhar do meu aluno pra ele saber que tem que estudar 

um outro idioma, ele saber que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. 

Fonte: dados de pesquisa 
 

                                                           
7 A fim de preservar os docentes participantes da pesquisa, os professores de Taguatinga serão 

nomeados T1 e T2, e os do Instituto Federal Goiano serão nomeados IF1 e IF2.  
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 Inicialmente, ainda que as satisfações pareçam “pouquíssimas”, é possível 

perceber que para essas duas professoras a satisfação inicial é ver que seus alunos de 

alguma maneira, se interessam pela língua e gostam da disciplina. T2 nesse sentido vai 

mais além, ao dizer que se sente satisfeita por, através de seu trabalho, gerar interesse nos 

alunos a fim de que compreendam o quão necessário é estudar uma língua estrangeira. 

Entretanto, é significativo notar que essas docentes de Taguatinga, ao falar 

rapidamente de suas satisfações, comentaram também do pouco tempo que possuem de 

aula. É provável que, de maneira inconsciente, para essas docentes seja inicialmente 

difícil pensar em satisfações e logo não relacioná-las com alguma insatisfação, uma vez 

que a carga horária dificulte tanto o trabalho docente.  

 É válido ressaltarmos também que as professoras associam a pouca carga horária 

à necessidade de aprendizagem extracurricular da língua estrangeira, pois os alunos 

“assimilam pouco”, não dá tempo de “aprender muita coisa”. Nessas falas evidencia-se a 

crença de que não é possível aprender língua estrangeira em escolas públicas, crença já 

constata em muitos estudos na área da Linguística Aplicada (COELHO, 2005, VESZ, 

2012). 

Já nas falas dos professores do IFGoiano apareceram satisfações diferentes: 

 

IF1: Dentro do sistema do IFGoiano é possível observar o crescimento do nível de 

aprendizagem dos alunos, esse é um resultado que estimula nosso trabalho. 

IF2: Os alunos denotam certo interesse pela disciplina. Talvez pela semelhança de muitas 

palavras cognatas e aversão e/ou dificuldade ao inglês (...). Consequentemente, o professor 

também se motiva mais. O lado bom de se trabalhar com a língua espanhola no IFGoiano é 

poder contar com recursos favoráveis e diversificados para planejarmos nossas aulas, como 

fotocópias disponíveis e Datashow (...), na maior parte das vezes, indisponíveis em muitas 

escolas públicas brasileiras, restando ao professor como saída o livro didático (que nem sempre 

está presente). (...). O aluno poder contar com monitores e horários de atendimento fornecidos 

tanto por eles como pelos professores, além de poder participar de projetos de pesquisa e 

extensão, que contribuem para um aprofundamento da disciplina, é também um fator 

diferencial no aprendizado dos alunos. 

Fonte: dados de pesquisa 
 

 A realidade do IFGoiano apresenta muitas diferenças em relação à de Taguatinga, 

como fica evidente nos relatos acima. Os professores do IFGoiano também apresentaram 

a satisfação do aluno se interessar pela língua, contudo, elucidaram algumas outras. 

Inicialmente, o crescimento do nível de aprendizagem dos alunos, que no IFGoiano, 

contam também com auxilio extraclasse como monitoria e atendimentos com os 

professores. Não somente isso, também foi citada a possibilidade de ampliar os horizontes 
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ao participar de projetos de pesquisa e extensão, que contribuem para que o aluno se 

aprofunde nos conhecimentos da disciplina. Tais ações que não ocorrem em Taguatinga, 

uma vez que o (pouco) contato dos alunos com o Espanhol se dá apenas durante as aulas 

semanais de 50 minutos. 

 IF2 citou satisfações de outras naturezas, como poder contar com recursos para 

realizar suas aulas, e em sua fala admitiu que em muitas escolas públicas brasileiras esses 

recursos não são disponibilizados para os professores, cabendo ao docente utilizar 

somente o livro didático. Segundo Fernández (2010, p. 76), muitos professores optam 

exclusivamente pelo livro didático porque além de não ter acesso aos recursos citados por 

IF2, “tienen una cantidad excesiva de clases semanales y poco tiempo disponible para 

dedicarse a la planificación (...), para algunos docentes la mejor solución - cuando no la 

única - sea la de optar exclusivamente por el seguimiento del libro de texto”. Essa é a 

situação encontrada na escola de Taguatinga, pois, ainda que as professoras tenham 

alguns recursos e deles façam uso, optam pelo libro didático como o guia para a maioria 

das ações realizadas em sala de aula.  

 Entretanto, no caso no IFGoiano, para alguns professores, ter recursos disponíveis 

não é o suficiente, uma vez que, para lecionar Espanhol, devem ter muitas turmas. Assim, 

como já evidenciado anteriormente, muitos abandonam as aulas de Espanhol apenas para 

diminuir o número de turmas, dando aulas de Português.  

 

 

3.2.2 QUAIS AS SUAS INSATISFAÇÕES (DIFICULDADES) EM RELAÇÃO AO 

ENSINO DE ESPANHOL EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL? 

DE QUE MANEIRA ESSAS DIFICULDADES PREJUDICAM O ENSINO-

APRENDIZAGEM? 
 

T1:A maior dificuldade que nós temos é o tempo (...). É muito difícil você ensinar alguma 

coisa em 45 minutos (...). É uma língua que envolve leitura; envolve oralidade, interpretação 

de texto, gramática, a gramatica do Espanhol é pesada (...). 

T2:(...) Muitas dificuldades. Uma é a questão do tempo. É um horário só pra cada turma, eu 

tenho o total de 28 turmas, e só tem eu de professora do vespertino (...), então a gente tem todas 

as turmas e um horário. Então os alunos mal entram na sala e já saem! Então até eles entrarem, 

se sentarem, se arrumarem (...). Tem muitos que levam de qualquer jeito porque não tem um 

tempo adequado pra gente estar trabalhando a disciplina... E enfim, a gente fica cansada porque 

é um esforço muito a mais do que os outros professores, porque nós somos considerados 

anormais aqui na escola (...). 
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IF1:Apesar de os alunos apresentarem crescimento na aprendizagem, ainda existem muitos 

problemas que atrapalham o processo. A carga horária insuficiente é para mim o pior dos 

fatores de entrave, pois isso acarreta na necessidade de se ter muitas turmas por professor o que 

desestimula o professor e faz com que ele queira ministrar também a disciplina de português 

para diminuir o número de diários e de turmas. Além disso, não há uma preocupação ou uma 

política para que se amplie o número de aulas. Principalmente aqui no nosso campus o centro 

das atenções são as áreas técnicas. Como os cursos aqui são integrados há divergências de 

focos.  

IF2: É muito complicado trabalhar com língua estrangeira no ensino médio, principalmente 

nas escolas públicas brasileiras. O número de aulas, na maior parte dos casos, é muito reduzido. 

Uma aula por semana, de 50 minutos, e salas de aulas com 40 alunos, se torna uma missão 

quase impossível desenvolver as quatro habilidades linguísticas com os estudantes. O número 

de conteúdos tem que ser escolhido a dedo. Muitos eixos temáticos importantes acabam ficando 

de fora e o ensino muitas vezes se centra mais na estratégia leitora, se tornando, pois, 

instrumental, atendendo às demandas e cobranças do ENEM. A dificuldade dos alunos em 

leitura e interpretação e nos estudos de gramatica, que muitas vezes, advém da própria língua 

materna, acaba sendo um entrave para o aprendizado de línguas estrangeiras e, frequentemente, 

tal dificuldade acaba gerando também desinteresse nos alunos. Reverter esse quadro se torna 

uma outra missão também difícil de ser cumprida. 

Fonte: dados de pesquisa 
 

As insatisfação dos professores das duas escolas foram semelhantes, porém uma 

satisfação se sobressaiu sobre todas as outras apresentadas: a ínfima carga horária, de em 

média, 50 minutos. Pelos relatos acima é possível ver o quão prejudicial para o trabalho 

docente e aprendizado dos alunos tem sido esse número de aulas.  

Como elucidou IF1, ainda que a realidade diga por si só que esta carga horária é 

mínima, “não há uma preocupação ou uma política para que se amplie o número de aulas”. 

De fato, o Brasil presencia o Espanhol sendo ensinado dentro de uma carga horária 

praticamente “simbólica”, e, após dez anos de sanção, ainda não se vê nenhuma política 

pública educacional, nenhuma ação interventiva do Estado para que essas aulas sejam 

ampliadas.  

Também notamos os professores altamente desestimulados, que muitas vezes 

acabam abandonando sua língua de formação para que seu trabalho não seja tão pesado. 

As quatro habilidades também não são trabalhadas adequadamente, uma vez que não há 

tempo para tal. Nesse sentido, concordamos com Viñal Júnior (2012, p. 11) quando afirma 

que essas habilidades “en la enseñanza de lenguas extranjeras son de suma importancia 

para estos estudiantes y su acceso no puede ser robado o impedido en nombre de las 

dificultades estructurales, personales, económicas o políticas sufridas por la educación 

brasileña”. Porém, infelizmente, nas duas escolas parece não haver nenhuma mudança 

nesse sentido.  
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Por fim, é válido salientarmos que a eficácia da aprendizagem é sim, possível na 

escola, mas, também está associada à carga horária, como afirmou Rinaldi (2014, p. 12): 

“é necessário que se desmistifique a ideia de que a aprendizagem de idiomas na escola é 

ineficaz. Ela é possível sim, desde que as condições sejam favoráveis. Uma possibilidade 

seria ampliar a carga horária das línguas estrangeiras”. 

 

 

3.2.3 EM SUA OPINIÃO, COMO SERIA A REALIDADE IDEAL DE ENSINO 

DE ESPANHOL EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL? 

 
T1: Que nós tivéssemos pelo menos duas aulas, como o Inglês.  
T2: Pelo menos que ficasse com a carga horária junto com a do Inglês. Horário duplo, eu acho 

que seria bem interessante, ou de repente o aluno optasse por uma língua... 

IF1: Para melhorar o processo de ensino-aprendizagem no IFGoiano, penso que deveria igualar 

o número de aulas de Espanhol e Inglês dividindo uma mesma turma, metade faria Inglês a 

outra metade faria Espanhol. Isso poderia melhorar a qualidade desse processo. Além disso, o 

investimento em materiais para a biblioteca deveria ser intensificado.  

IF2: Ampliar a carga horaria é um fator fundamental para se ter uma aula com qualidade e ter 

uma realidade mais justa e condizente no meio escolar. Assim, a língua espanhola no IFGoiano 

deveria ser ofertada aos alunos duas vezes na semana nos três anos do ensino médio. Seria o 

primeiro passo, determinante (...). Uma outra ideia seria dividir cada turma em dois grupos. 

Assim, com menos alunos, o aprendizado iria fluir mais, atendendo mais especificadamente as 

dificuldades dos discentes. Todos poderiam, então, participar, se manifestar oralmente, tal 

como nas escolas de idiomas.  

Fonte: dados de pesquisa 
 

 Todos os professores deram a mesma resposta para o que seria considerado 

realidade ideal: aumentar a carga horária, igualá-la com a carga horária do Inglês. As duas 

professoras de Taguatinga utilizaram a expressão “pelo menos”, como se essa mudança 

fosse o mínimo para que o trabalho fosse de fato, otimizado em sua escola. Vê-se de 

maneira clara o desejo de equiparação ao Inglês, “sendo este desejo não somente um 

anseio por aumento de carga horária, mas também um pedido intrínseco de valorização 

do Espanhol como uma língua veicular, como o Inglês” (PERES CARVALHO, 2014, p. 

151). 

Por fim, os professores do IFGoiano deram uma excelente sugestão que já tem 

ocorrido em algumas instituições escolares: a divisão das turmas para as aulas de língua 

estrangeira. Essa divisão diminuiria o número de alunos e proporcionaria ao professor 

possibilidades maiores de trabalhos em sala, como atividades orais, por exemplo, que nas 

condições atuais, tornam-se de difícil aplicação, furtando dos alunos essa habilidade 

específica.  
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Após apresentarmos o pensamento dos docentes, a seguir expomos a visão de uma 

turma de 3º ano do Ensino Médio de cada escola sobre a realidade das aulas de Espanhol.  

 

 

3.3 A VISÃO DOS ALUNOS: SUAS REALIDADES DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DE ESPANHOL 

 

Assim como os professores, alunos das duas escolas também responderam a um 

questionário, a fim de captarmos suas visões sobre a realidade que vivem nas aulas de 

Espanhol. O questionário foi respondido por 25 alunos em Taguatinga, e por 29 alunos 

no IFGoiano. As perguntas realizadas foram as seguintes: 

 

Quadro 2- Perguntas do questionário respondido pelos alunos 

1. É importante estudar Espanhol na escola? Por quê? 

2. Em sua visão, qual é o seu conhecimento de Espanhol desde o primeiro ano do ensino 

médio até agora? 

a) Nenhum    b) Pouco    c) Razoável    d) Mediano    e) Acima da média f)  Excelente 

3. Em sua opinião, é possível aprender Espanhol na escola? Por quê? 

4. Você acredita que o tempo para as aulas de Espanhol na sua escola é suficiente para 

estudar a língua? Por quê? 

5. Qual será a sua língua de opção no vestibular/PAS/ENEM? Por quais motivos você 

escolheu esta língua? 

A seguir, os resultados obtidos.  

 

 

3.3.1 É IMPORTANTE ESTUDAR ESPANHOL NA ESCOLA? POR QUÊ? 

 

As respostas dos alunos das duas escolas foram muito semelhantes. Inicialmente, 

muitos acreditam que é importante estudar Espanhol por ser um conhecimento a mais que 

se ganha, como é possível ver abaixo:  

 

TAGUATINGA (7 alunos) IFGoiano (10 alunos) 

1.Sim, porque é o conhecimento de uma 

nova língua. 

1. Sim, pois é uma língua a mais em nossa 

vocabulário. Todo aprendizado é bom. 

 

2.Sim, porque é um conhecimento a mais. 2. Sim, porque é muito importante pois temos que 

conhecer novas línguas além do Inglês. 3. Sim, pois é bom conhecer outras línguas. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 Assim, alguns alunos percebem que o Espanhol proporciona novos 

conhecimentos, e que tais conhecimentos são importantes. Além de um novo 
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conhecimento, a motivação mais citada pelos alunos do IFGoiano foi em relação a 

oportunidades que o Espanhol oferece no tocante a vestibulares, ENEM e mercado de 

trabalho (empregos na área privada e pública). Contudo, poucos alunos em Taguatinga 

deram essa resposta: 

 

 

TAGUATINGA (5 alunos) IF (16 alunos) 

1.Sim, pois é uma língua a mais no 

currículo. 

1.Sim, porque é bom para a vida profissional, é 

bom ter no currículo. 

2.Sim (...), porque é cobrado no mercado 

de trabalho, e estas aulas são oportunidade 

para que não tem condição financeira boa 

para bancar um cursinho. 

2. sim, pois é uma língua que cai em concursos, 

vestibulares e ENEM. 

 3.Sim, porque é uma língua muito pedida nos 

concursos. 

Fonte: Dados de pesquisa 
 

 

 É notável o interesse dos alunos do IFGoiano em relação às oportunidades no 

futuro profissional, algo bem menos presente entre os alunos de Taguatinga. É possível 

que os alunos do IFGoiano sejam mais preocupados com seu futuro profissional, uma vez 

que, por estudarem em um Ensino Médio Integrado ao Técnico, esta realidade seja mais 

latente diariamente. Não somente isso, os alunos do IFGoiano se apresentaram muito mais 

motivados a prestar vestibulares e ENEM que os alunos de Taguatinga, onde poucos, de 

fato, expressaram-se sobre isso.  

Por fim, 2 alunos de Taguatinga creem que é importante estudar Espanhol pois a 

língua cresceu mundialmente, e 3 alunos do IFGoiano acreditam ser importante estudar 

Espanhol por considerar que se trata de uma língua “irmã”, falada por nossos países 

vizinhos.  

Entretanto, enquanto no IFGoiano todos os alunos responderam que é importante 

estudar Espanhol na escola, em Taguatinga 5 alunos não acreditavam ser importante 

estudar o Espanhol, justamente pelo pouco número de aulas, dando as seguintes respostas: 

“Seria, se o ensino fosse mais eficaz e tivesse mais tempo”, “Não, pois o Espanhol na 

escola não nos ajuda, pois não temos muitas aulas”.  

Sobre essas falas, concluímos que muitas vezes, os próprios alunos desacreditam 

do ensino em função da pouca carga horária, ao ponto de afirmar que não é importante 

estudar Espanhol pois esse estudo não é eficaz, não os ajuda em nada. De fato, ao refletir 

sobre a atual carga horária dedicadas às aulas de Espanhol, concordamos com Reatto e 
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Bissaco (2007, p. 9), quando afirmam que “... três anos de uma carga horária reduzida é 

insuficiente para preparar alunos para o mercado de trabalho ou para responder às 

expectativas satisfatórias do exame de seleção em língua estrangeira para ingresso nas 

universidades”. Logo, tal carga horária é uma quantidade mínima para que se realize um 

trabalho efetivo, no qual os alunos também se sintam privilegiados com o estudo da língua 

espanhola.   

 

 

3.3.2 EM SUA VISÃO, QUAL É O SEU CONHECIMENTO DE ESPANHOL 

DESDE O PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO ATÉ AGORA? 

a) Nenhum    b) Pouco    c) Razoável    d) Mediano    e) Acima da média    f) Excelente 

 

 

Esta pergunta apresentou diferenças consideráveis entre as turmas investigadas, 

contrastando ainda mais as díspares realidades e visões dos alunos:  

 

Nível de conhecimento TAGUATINGA IFGoiano 

Nenhum 1 0 

Pouco 13 1 

Razoável 5 8 

Mediano 5 13 

Acima da média 0 7 

Excelente 0 0 

Fonte: dados de pesquisa 
 

 

 Pela tabela acima, observamos que os alunos de Taguatinga acreditam que sabem 

menos da língua espanhola que os alunos do IF. Nenhum aluno de Taguatinga ultrapassou 

o nível “mediano”, enquanto no IFGoiano, 7 alunos afirmaram que seu conhecimento em 

Espanhol era “acima da média”.  

A maioria dos alunos de Taguatinga assinalou “pouco”, enquanto no IF, apenas 1 

aluno acredita que sabe pouco de Espanhol. Por fim, a maioria dos alunos do IF acredita 

ter um conhecimento mediano, contra apenas 5 alunos que julgam ter esse mesmo nível 

de conhecimento em Taguatinga.  

Esses números nos levam a refletir em razões aparentes para que esses dados 

apresentem tanta disparidade. O que leva os alunos de Taguatinga a pensarem que sabem 

tão pouco de Espanhol, uma vez que o estudam desde o primeiro ano do Ensino Médio? 

Por que muitos alunos do IF acreditam que tem um nível “acima da média” de Espanhol? 

Podemos arriscar algumas possíveis respostas, como por exemplo, o fato de no IFGoiano 
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o aluno ter oportunidades de aprendizagem da língua fora da sala de aula, em monitorias, 

encontros com professores, além das possibilidades de envolver-se com pesquisa e 

extensão no campus. Já o aluno de Taguatinga foi exposto ao Espanhol somente nos 50 

minutos das aulas, o que, efetivamente, já demonstramos não ser eficaz no referido 

processo de ensino-aprendizagem.  

  

 

3.3.3 EM SUA OPINIÃO, É POSSÍVEL APRENDER ESPANHOL NA 

ESCOLA? POR QUÊ? 

 

 

Esta pergunta também apresentou diferenças consideráveis. Em Taguatinga a 

turma praticamente se dividiu: 14 alunos acreditavam não ser possível aprender Espanhol 

na escola, enquanto 11 acreditavam que era possível. Dos 14 que não acreditavam ser 

possível aprender Espanhol na escola, 12 justificaram a resposta pelo pouco tempo de 

aula.  

Em contrapartida, 11 alunos de Taguatinga creem que é possível aprender por 

terem bons professores, porém, muitos elencaram a responsabilidade do próprio aluno na 

disciplina:  

 

 

TAGUATINGA 

É POSSÍVEL (11 alunos) NÃO É POSSÍVEL (14 alunos) 

1.Sim, porque os professores ensinam o 

básico. 

1. Não, porque aprendemos muito pouco, é 

pouco tempo de aula. 

2.Sim, a professora explica bem, depende 

dos alunos se interessarem.  

2. Não, porque é pouco tempo para aprender, e 

quando aprendemos é o básico. 

Fonte: dados de pesquisa 
 

 

O que nos chama a atenção nos relatos acima é os alunos afirmarem que 

aprendem “o básico”, e quando aprendem. Logo, podemos inferir que na visão destes 

alunos de Taguatinga, não há aprendizado nas aulas de Espanhol. Já no IFGoiano a 

diferença foi maior: 27 alunos acreditam que é possível aprender espanhol na escola. 

Desses 27 alunos, 11 disseram que é possível pois há bons professores, mas que também 

depende do interesse do aluno. Assim, inferimos que o aluno possui a consciência de que 

tem responsabilidade no próprio aprendizado, sendo protagonista dos conhecimentos 

obtidos.  
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Outro fator que é válido comentarmos foi que 7 alunos do IFGoiano disseram 

que é possível aprender Espanhol na escola, mas que a carga horária deveria ser 

aumentada para a aprendizagem ser ainda maior.  

Finalmente, os 2 alunos do IFGoiano que disseram não ser possível aprender 

Espanhol na escola justificaram a pouca carga horária e o pouco interesse que tinham na 

disciplina.  

 

3.3.4 VOCÊ ACREDITA QUE O TEMPO PARA AS AULAS DE ESPANHOL 

NA SUA ESCOLA É SUFICIENTE PARA ESTUDAR A LÍNGUA? POR 

QUÊ? 

 

 Esta pergunta obteve respostas semelhantes entre os alunos das duas escolas. Dos 

25 alunos de Taguatinga, 24 acreditam que o tempo não é suficiente. No IFGoiano, dos 

29 alunos, 26 alunos também disseram que o tempo não é suficiente. Abaixo, expomos 

algumas respostas dos alunos das duas escolas: 

 

TAGUATINGA IFGoiano 

1. Não, porque 45 minutos não dá pra 

aprender nada. 

1. Não, porque 55 minutos de aula não é 

suficiente nem para estudar Português que somos 

acostumados, muito menos uma língua que não 

sabemos. 
2. Não, pois a professora não consegue 

passar muito conteúdo. 

3. Não, porque não dá tempo nem de 

responder exercícios. 

2. Não. Porque temos só uma aula por semana. Se 

tivesse mais aula, aí poderia ser suficiente. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 Mais uma vez, pelos relatos acima concluímos que a carga horária atual destinada 

às aulas de Espanhol não tem sido suficiente para que o processo de ensino-aprendizagem 

de Espanhol nas escolas públicas seja de fato, eficaz. Além de dificultar o trabalho 

docente, os próprios alunos desacreditam do ensino nas condições atuais.  

Vale destacar o comentário de um dos alunos do IFGoiano ao afirmar que 55 

minutos não é suficiente nem para estudar nossa língua materna, que conhecemos, muito 

menos uma língua que não conhecemos, como o Espanhol. Dessa maneira, mais uma vez 

esbarramos no quesito “carga horária insuficiente”. Nesse sentido, concordamos com 

Rinaldi (2014, p. 14), ao dizer que essa carga horária destinada ao Espanhol, “...é mínima 

para que se possa efetivamente produzir um trabalho de qualidade. Assim, entendemos 
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que é uma necessidade premente o aumento dessa quantidade de horas para que se possa 

ter um ensino de primeira linha, como proposto nos documentos oficiais”. 

Infelizmente, ainda há uma distância muito grande entre a textualidade da Lei 

11.161/2005 e a realidade da prática da lei. Ainda está distante o que os documentos 

oficiais (como as OCENs e os PCNs) propõem para o ensino de língua estrangeira, e o 

que de fato tem acontecido nas salas de aulas de Espanhol das escolas públicas. 

Tristemente, admitimos que “... a legislação vigente não é suficientemente robusta para 

garantir o direito dos cidadãos”.     (BOHN, 2000, p. 132). 

 

3.3.5 QUAL SERÁ SUA LÍNGUA DE OPÇÃO NO VESTIBULAR/ENEM? POR 

QUAIS MOTIVOS VOCÊ ESCOLHEU ESTA LÍNGUA? 

 

 

LÍNGUA MOTIVO TAGUATINGA IFGoiano 

Espanhol Fácil compreensão 12 25 

Inglês Já fez ou faz curso da 

língua 

7 1 

Inglês Identificação e 

facilidade 

5 3 

Francês Já fez curso 1 0 

Fonte: dados de pesquisa 
 

  

Nas duas escolas, os alunos que optaram pelo Espanhol justificaram a facilidade 

para compreender a língua. É possível notar a diferença entre os alunos das duas escolas, 

uma vez que em Taguatinga a turma se dividiu entre o Espanhol e outras línguas, 

enquanto no IFGoiano a maioria esmagadora optou pelo Espanhol nos exames de seleção. 

 Assim, concluímos que os alunos do IFGoiano se sentem mais motivados e 

seguros para realizar as provas em Espanhol, enquanto muitos alunos de Taguatinga, 

ainda que o Espanhol seja de melhor compreensão, preferem realizar a prova em Inglês. 

Mais uma vez, é notável a maior identificação dos alunos do IFGoiano com o Espanhol, 

em relação aos alunos de Taguatinga.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Este estudo teve como objetivo demonstrar e comparar as realidades de ensino de 

Espanhol no Ensino Médio de uma escola pública regular no DF e o Ensino Médio de um 
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Instituto Federal Goiano, no Goiás. Esta pesquisa demonstrou que, de maneira geral, há 

similaridade em muitos fatores entre as duas realidades.  

Nas duas escolas há a necessidade de se aumentar os recursos didáticos, bem como 

a carga horária que atualmente é “simbólica”: em média, 50 minutos por semana. Alunos 

e professores das duas escolas confirmaram o quão prejudicial é esta carga horária: 

aprendizagem limitada; docentes com muitas turmas e um grande desafio em mãos. Um 

outro agravante em função da carga horária é o fato de muitos professores do IFGoiano 

abandonarem o Espanhol para ministrar aulas de Português, somente para diminuir seu 

número de turmas. 

Este estudo comprova que de fato, é urgente que haja uma intervenção nesse 

sentido: uma política de mudança a favor do ensino de Espanhol que, atualmente, está 

seriamente comprometido em função da carga horária.  

 No tocante à motivação, ainda que a realidade das duas escolas investigadas seja 

em muitos aspectos semelhante, percebemos que os professores do IFGoiano, mesmo 

com as limitações apresentadas, são mais motivados com o ensino de Espanhol, enquanto 

os professores de Taguatinga se apresentaram menos motivados e positivos.  

De igual modo, os alunos do IFGoiano também se apresentaram mais motivados com 

a aprendizagem de Espanhol, enquanto os alunos de Taguatinga pareceram mais 

relutantes e fechados ao ensino de Espanhol. Outro fator que apresentou diferenças 

consideráveis em relação aos alunos das duas escolas foi o conhecimento que esses alunos 

julgavam ter de língua espanhola: enquanto grande parte dos alunos do IFGoiano 

acreditava ter um conhecimento mediano de Espanhol, a maioria dos alunos de 

Taguatinga acreditava que sabia pouco da língua, demonstrando mais uma vez as 

diferenças entres os dois grupos de alunos.  

Com base nos dados apresentados, concluímos que as duas escolas possuem 

limitações semelhantes, contudo, a realidade do IFGoiano apresentou-se melhor, tanto 

pelo fato de a escola proporcionar monitoria aos alunos e promover atividades de pesquisa 

e extensão como pelo maior grau de motivação identificado em seus professores e alunos. 

Por fim, ressaltamos o quão necessário é que se investigue como tem ocorrido a 

implantação do Espanhol nas escolas públicas brasileiras. Como demonstramos nesse 

estudo, infelizmente, após dez anos de sanção da Lei 11.161/2005, ainda há muitos 
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desafios para serem vencidos para que este ensino realmente seja ofertado em condições 

dignas.  
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