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Dispõe  sobre  a  implantação  da  disciplina  de
Língua  Espanhola  na  grade  curricular  das
escolas do Ensino Médio, obrigatoriamente, na
Rede  Estadual  de  Ensino  e  das  Escolas  Pri
vadas.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º A disciplina de Língua Espanhola fica introduzida como obrigatória no currículo do ensino médio no
Estado de Mato Grosso, da rede pública estadual e das escolas privadas, junto da Língua Inglesa, conforme
o parágrafo único do art. 4, da CF/88, do § 4º., art. 35-A da LDBEN, Lei 9394/1996, MPV 746/16 e Lei
Ordinária 13.415/17.

§ 1°. A disciplina ora implantada deverá ser dirigida ao ensino médio, ou seja, do 1º. ao 3º. ano do regular e
do EJA.

§ 2° A disciplina de Língua Espanhola terá, no mínimo, a carga horária de uma hora-aula semanal para cada
ano.

Art. 2º O processo de ensino e aprendizagem far-se-á por meio de aulas expositivas, teóricas e práticas,
mediante utilização de todo e qualquer recurso disponível nas escolas, de acordo com orientações
metodológicas expressas na Base Nacional Comum Curricular.

Art. 3º Os profissionais que poderão lecionar esta disciplina deverão possuir Licenciatura Plena em
Letras-Espanhol.

Parágrafo único: No caso de o estado ter no seu quadro efetivo professores formados ou em conclusão do
curso em Letras-Espanhol estes poderão ser aproveitados na rede estadual para lecionar a disciplina de
língua espanhola.

Art. 4º As unidades educacionais deverão adaptar seu currículo e grade escolares no prazo de noventa dias
a contar na data de aprovação desta lei.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Aprender a língua espanhola propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos
em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses
pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias.

Assim, o estudo da língua espanhola possibilita aos alunos ampliar horizontes de comunicação e de
intercâmbio cultural, científico e acadêmico e, nesse sentido, abre novos percursos de acesso, construção de
conhecimentos e participação social. É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de espanhol em
uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas
são intrinsecamente ligadas.

Ensinar espanhol com essa finalidade tem, para o currículo, duas implicações importantes. A primeira é que
ela obriga a rever as relações entre língua, território e cultura, na medida em que os falantes de espanhol já
não se encontram apenas nos países em que ela tem o caráter de língua oficial.

O conhecimento de espanhol é importante também para o turismo. De acordo com o Anuário Estatístico de
Turismo - 2018, Ano base 2017 (p. 302), entre os anos de 2013 a 2017, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai
e Espanha estavam entre os 10 principais países de origem de turistas que estiveram no Brasil. E Colômbia,
Bolívia, Peru, México e Venezuela estavam entre os 20 principais países de origem de turistas. Isso
demonstra a importância de países hispano-falantes do turismo brasileiro.

Trata-se, portanto, de definir a opção pelo ensino da língua espanhola como língua franca, uma língua de
comunicação internacional utilizada por falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios
linguísticos e culturais.

Essa perspectiva permite questionar a visão de que o único espanhol correto – e a ser ensinado – é aquele
falado por espanhóis, por exemplo. Desse modo, o tratamento do espanhol como língua franca o desvincula
da noção de pertencimento a um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de
comunidades específicas. Esse entendimento favorece uma educação linguística voltada para a
interculturalidade, isto é, para o reconhecimento das (e o respeito às) diferenças, e para a compreensão de
como elas são produzidas.

A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão de letramento, ou melhor, dos letramentos,
concebida especialmente nas práticas sociais do mundo digital – no qual saber a língua espanhola
potencializa as possibilidades de participação e circulação – que aproximam e entrelaçam diferentes
semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual). Essas práticas criam novas possibilidades de
identificar e expressar ideias, sentimentos e valores.

O ensino de uma língua estrangeira deve partir não somente dos conteúdos linguísticos correspondentes a
ela, mas, também, correlacionar o seu aprendizado aspectos vinculados à língua como um todo. Esses
aspectos correspondem a questões relativas ao povo que fala e vive o idioma em estudo, tais como:
geográficos, culturais, econômicos, sociopolíticos e outros, tornando o processo aprendizagem mais rico e
significativo para aquele que aprende.

Com relação à aprendizagem da língua espanhola, como segunda língua, em sala de aula, tem-se um
campo vasto de conteúdos relacionados a ela, além dos linguísticos. No caso específico, são instrumentos
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que com ela relacionam-se. Um deles é o Mercosul (Mercado Comum do Sul), visto como elemento de
integração dos países do Cone Sul.

A Constituição Federal de 1988, trata em seu Parágrafo Único, do Artigo 4º: “A República Federativa do
Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à
formação de uma comunidade latino- americana de nações”. É de suma importância e constitucional esta
integração entre os países e suas línguas, onde o Brasil e seus entes federados, não podem esquecer de
incluir no sistema educativo a língua espanhola.

No Brasil, foi publicada a Lei 11.161/2005, conhecida como a Lei do Espanhol, a qual obrigava a oferta
desse idioma nas escolas brasileiras. Essa lei promoveu a atualização dos currículos escolares e a criação,
em todo o país, de cursos de Letras com Licenciatura em língua espanhola, os quais formaram milhares de
profissionais.

Contraditoriamente, em 16 de fevereiro de 2017, com a publicação da Lei 13.415 foi          revogada a Lei do
Espanhol, extinguindo a obrigatoriedade da oferta de ensino dessa língua e tornando-a disciplina optativa
nos currículos de ensino médio. É necessário salientar que no Brasil, existe uma ideia equivocada de que,
devido à semelhança com o português, o espanhol não demanda estudo sistemático. Essa concepção
equivocada de que similaridade equivale à facilidade de comunicação, motiva ações que priorizam a
exclusividade do ensino de inglês.

A revogação da Lei do Espanhol é um exemplo disso e como consequência a língua espanhola está sendo
gradativamente excluída dos currículos. Entretanto, esta exclusão trará grandes prejuízos a Mato Grosso e
ao país de modo geral, bem como aos estudantes e aos professores do idioma.

Outra relação que se deve ter no nosso sistema educacional através da língua espanhola é o acolhimento
dos refugiados latino-americanos, onde muitos que vêm ao nosso Estado do Mato Grosso, são
hispano-falantes. Os esforços de apoio no nível regional devem ser redobrados em vários aspectos, mas
especialmente no contexto da assistência humanitária e na cooperação internacional.

É fundamental proporcionar a inclusão social laboral dos refugiados e migrantes para que acessem o
trabalho formal sem exploração laboral (venezuelanos, bolivianos e peruanos, por exemplo) sem uma queda
de salários para os cidadãos nacionais das comunidades receptoras. Um deles é a língua materna (espanhol)
ajudando com a língua portuguesa.

A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão de letramento, ou melhor, dos letramentos,
concebida especialmente nas práticas sociais do mundo digital – no qual saber a língua espanhola
potencializa as possibilidades de participação e circulação – que aproximam e entrelaçam diferentes
semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual). Essas práticas criam novas possibilidades de
identificar e expressar ideias, sentimentos e valores.

De acordo com a professora Cristiane Montes de Novais de Mato grosso, afirma que "Diante da ausência do
ensino da língua espanhola na BNCC, se faz necessário repensar uma nova política estadual que contemple
sua necessidade, uma vez que caberá aos estados ofertar ou não o espanhol como língua
obrigatória/optativa. É um momento reflexão, no qual o foco principal é o aluno, onde os mesmos precisam
ter voz e decisão dentro de sua comunidade escolar. É uma disciplina que remete de modo direto às
necessidades da prática social local e nacional a curto, médio e longos prazos. Um exercício teórico-prático
que, na contemporaneidade, perde legitimidade se não for ligado à realidade".

Para que isso seja possível, é fundamental que o ensino de Língua Estrangeira, no caso do espanhol, seja
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balizado pela função social desse conhecimento na sociedade brasileira, e principalmente no município em
tela. Tal função está, principalmente, relacionada ao uso que se faz de Língua Estrangeira via leitura, embora
se possa também considerar outras habilidades comunicativas em função da especificidade de algumas
línguas estrangeiras e das condições existentes no contexto escolar.

Além disso, em uma política de pluralismo linguístico, condições pragmáticas apontam a necessidade de
considerar três fatores para orientar a inclusão de uma determinada língua estrangeira no currículo: fatores
relativos à história, às comunidades locais e à tradição.

Duas questões teóricas ancoram os parâmetros de Língua Estrangeira: uma visão sociointeracional da
linguagem e da aprendizagem. O enfoque sociointeracional da linguagem indica que, ao se engajarem no
discurso, as pessoas consideram aqueles a quem se dirigem ou quem se dirigiu a elas na construção social
do significado.

É determinante nesse processo o posicionamento das pessoas na instituição, na cultura e na história. Para
que essa natureza sociointeracional seja possível, o aprendiz utiliza conhecimentos sistêmicos, de mundo e
sobre a organização textual, além de ter de aprender como usá-los na construção social do significado via
Língua Estrangeira.

A consciência desses conhecimentos e a de seus usos são essenciais na aprendizagem, posto que focaliza
aspectos metacognitivos e desenvolve a consciência crítica do aprendiz no que se refere a como a
linguagem é usada no mundo social, como reflexo de crenças, valores e projetos políticos.No que se refere à
visão sociointeracional da aprendizagem, pode-se dizer que é compreendida como uma forma de se estar no
mundo com alguém e é, igualmente, situada na instituição, na cultura e na história.

Assim, os processos cognitivos têm uma natureza social, sendo gerados por meio da interação entre um
aluno e um parceiro mais competente. Em sala de aula, esta interação tem, em geral, caráter assimétrico, o
que coloca dificuldades específicas para a construção do conhecimento. Daí a importância de o professor
aprender a compartilhar seu poder e dar voz ao aluno de modo que este possa se constituir como sujeito do
discurso e, portanto, da aprendizagem.

A Secretaria de Estado de Educação vem apoiando a fortalecimento do ensino da língua espanhola desde
de 2005 através da aplicação da Lei 11.161/05/MEC/CNE que tornou obrigatória a oferta da Língua
Espanhola em Mato Grosso de forma graduada orientando as escolas para implantação da mesma.

De 2005 a 2015 a Seduc firmou convênio com a Consejería de Educación da Embaixada da Espanha para
trabalhar com cursos de formação continuada para professores de espanhol. Em 2015 distribuição dos livros
didáticos de espanhol do Ensino Médio e Fundamental às Escolas necessitadas dos municípios do Mato
Grosso com apoio do DMP Departamento de Distribuição do Livro Didático/Seduc-MT.

Em 2015 o número de professores da Educação Básica habilitados em Língua Espanhola com atribuição
ativa no Estado de Mato Grosso passam de 687. Servidores efetivos: 159 (23%). Servidores contratados 528
(76%). Em 2015 havia 16.9900 alunos no ensino fundamental e 98.600 alunos no ensino médio na rede
estadual de Mato Grosso. Conforme dados da SEDUC.

Temos como exemplo desta consolidação, os estado listados abaixo que conseguiram sustentar a
obrigatoriedade do ensino de espanhol nos seus estados.

Ceará.  Estão tramitando propostas de manutenção da oferta de espanhol nas escolas, na ?Assembleia
Legislativa do Estado e no Conselho Estadual de Educação.
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Paraíba. Assembleia Legislativa aprovou a Lei 11.191/2018 que regulamenta o ensino do espanhol nas
escolas.

Rio de Janeiro. Existe legislação estadual que estabelece o ensino de espanhol nas escolas: O artigo 317
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (1989): "§ 3º - A língua espanhola passa a constar do núcleo
obrigatório de disciplinas de todas as séries do 2º grau da rede estadual de ensino, tendo em vista,
primordialmente, o que estabelece a Constituição da República em seu artigo 4º, parágrafo único. "Lei
estadual 2.447/1995, ?que torna “obrigatório a inclusão no Currículo Escolar das Escolas Públicas do Estado
do Rio de Janeiro o ensino da língua estrangeira moderna, idioma espanhol” (artigo 1º) ?.

Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa aprovou a PEC 270/2018 que obriga a oferta de espanhol no
ensino médio.

Rondônia. A Assembleia Legislativa aprovou a Lei ?n° 4.394/2018 ?que obriga a oferta de espanhol no
ensino médio.

São Paulo. Na Assembleia Legislativa do Estado as discussões foram favoráveis à manutenção e
fortalecimento dos Centros de Estudos de Línguas (CEL) como política institucional do estado, com a oferta
de várias línguas estrangeiras, incluindo o espanhol. A Assembleia Legislativa discute o Projeto de Lei? n°
446/2018? que obriga a oferta de espanhol no ensino Médio.

Os temas centrais desta proposta são a cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os
aspectos sociopolíticos da aprendizagem de Língua Estrangeira. Esses temas se articulam com os temas
transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, notadamente, na possibilidade de se usar a
aprendizagem de línguas como espaço para se compreender, na escola, as várias maneiras de se viver a
experiência humana.

Assim sendo, considerando a relevância da presente matéria, conto com o apoio dos meus pares para a sua
analise, considerações e aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Maio de 2021

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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