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MOÇÃO DE REPÚDIO DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS CONTRA A AUSÊNCIA DE VAGAS PARA O COMPONENTE CURRICULAR 

“LÍNGUA ESPANHOLA” AO CARGO DE PROFESSOR NÍVEL III, NO EDITAL Nº 007 - 

SEAD/SEDUC, PUBLICADO EM 15 DE JULHO DE 2022.  

A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, Instituição de Ensino 

Superior que forma professores de língua espanhola para atuar na educação básica, 

já graduou, desde 1998, mais de 250 docentes. Muitos desses professores também 

fizeram especialização, mestrado e doutorado em nossa instituição. E atuam em 

diversas esferas da educação tanto em nosso estado quanto fora dele.  

A formação superior em língua espanhola é importante, porque o Espanhol é uma 

língua plural, diversa e heterogênea que está presente em 21 países como língua 

oficial. São quase 540 milhões de falantes nativos distribuídos em três continentes: 

europeu, americano e africano. Esse fato a faz configurar como a segunda língua em 

número de falantes, atrás, apenas, do mandarim.  

O Espanhol é considerado língua oficial em diferentes organismos internacionais, 

como ONU, União Europeia, UNASUL, MERCOSUL, sendo a terceira língua mais 

usada nas comunicações e pesquisas na internet.  

 

Além disso, o Brasil faz fronteira com 7 países hispano-falantes. Nossos vizinhos, 

“nuestros hermanos”, nossos parceiros em setores estratégicos como turismo, 

hotelaria, importações e exportações etc.  

Nesse sentido, a presença do Espanhol na educação básica brasileira significa 

promover uma educação plurilíngue e multicultural que ofereça uma formação 

cidadã plena, que fomente a heterogeneidade linguística e que promova relações 

interculturais (de equidade e respeito) entre as pessoas.    

É necessário destacar o grande número de estudantes, em torno de 60%, que optam 

por essa língua em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM/INEP/MEC) e, portanto, precisam desse ensino, para obter melhor 

desempenho, uma vez que várias pesquisas já evidenciaram que somente a 

proximidade linguística não garante competência comunicativa equivalente entre 

essas línguas. 

Há, também, uma questão de grande relevância social e humanitária, o grande 

número de imigrantes, tais como os venezuelanos, que estão vivendo em nosso 

Estado. Os filhos desses imigrantes são matriculados em escolas estaduais. 



Considerando que o Espanhol é a língua materna deles, os professores desse idioma 

podem mais bem recebê-los, acolhê-los e ensiná-los.  

Em face do exposto, o Conselho Diretor da Faculdade de Letras da UFG, por meio 

desta nota, repudia a ausência de vagas para o componente curricular “língua 

espanhola” ao cargo de professor nível III, no edital nº 007 - SEAD/SEDUC-GO, 

publicado em 15 de julho de 2022, e solicita a retificação do edital para realizar essa 

inclusão. 

 

Goiânia, em 19 de julho de 2022.   

 

Conselho Diretor Faculdade de Letras da UFG 


