


- é a língua oficial de 22 países; 

- é língua oficial do Mercado Comum Europeu, do Mercosul, da Unasul; 

- é a língua da maioria dos países da América Latina, continente com o qual 

compartilhamos processos históricos, geográficos, socioculturais e identitários;  

- é a língua de quase todos os nossos vizinhos da América do Sul (exceto Suriname e 

Guiana); 

- é uma língua que enriquece a pluralidade linguística e cultural do Brasil; 

- é uma língua muito usada na veiculação de publicações científicas internacionais; 

- é a terceira língua mais usada na comunicação via internet; 

- é a língua mais procurada no ENEM, em torno de 60% dos candidatos optam pelo 

Espanhol; 

- é uma língua que promove importantes intercâmbios internacionais com bolsas de 

estudo tanto para a Espanha quanto para países da América Latina; 

- é uma língua que possibilita uma formação mais qualificada para o mercado de 

trabalho; para o exercício da cidadania; para a inserção internacional do Estado de 

Goiás em âmbito comercial e industrial; 

- é “preferencialmente” a segunda língua indicada nas diretrizes curriculares do ensino 

médio, aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação em 2018, a ser ofertada; 

- é uma língua que continua presente na oferta curricular da SEDUCE e em várias 

escolas particulares e centros de idiomas do estado e da capital. 

A redução de disciplinas, como no caso do Espanhol, cuja Lei 11.161/2005 

específica foi revogada, representa um grande retrocesso para a formação dos 

estudantes do ensino médio, porque esta é a língua de maior procura em exames 

como o ENEM, além de ser um idioma de grande importância no contexto regional da 

América Latina. Por outro lado, a admissão de pessoas sem habilitação promove ainda 

mais a desvalorização da carreira de professor, fomenta o ‘notório saber’ e 

compromete programas de políticas educacionais em nosso país, como também cria 

um contexto de risco para os cursos de licenciaturas que passam a não ser uma opção 

de graduação atraente para os concluintes do ensino médio. Portanto, #Fica 

Espanhol_GO. 
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