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A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, unidade acadêmica que mais forma 

professores para a educação básica em nosso estado, apoia o Projeto de Lei Complementar Nº 05 de 

09/10/2019, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, que visa garantir o ensino obrigatório de, 

pelo menos, duas línguas estrangeiras modernas, inglês e espanhol, para o ensino fundamental e médio, 

nas instituições públicas e privadas, bem como de outras línguas estrangeiras em caráter optativo. 

No PLC estão expostos, em detalhe, vários argumentos que justificam sua propositura. Mas, 

especificamente, queremos ressaltar que a permanência da Língua Espanhola no currículo escolar 

em nosso estado é necessária pela sua importância em nível nacional e mundial e pela sua relevância 

na formação de nossos/as estudantes. A sua importância e relevância se devem: 

1) ao grande número de falantes de espanhol no mundo, seja como primeira ou como 

segunda língua, nos 5 continentes; 

2) a seu reconhecimento como língua oficial em diferentes organismos internacionais, como 

ONU, União Europeia, UNASUL, MERCOSUL etc. 

3) ao fato de o Brasil fazer fronteira com 7 países hispano-falantes e integrar o MERCOSUL; 

4) ao desenvolvimento econômico de Goiás que abrange o comércio de importação e 

exportação de produtos de países hispano-falantes, bem como o turismo, amplamente 

beneficiado pela presença de turistas, cuja língua materna é o espanhol; 

5) ao grande número de estudantes que optam pelo espanhol em vestibulares e no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM/INEP/MEC) e, portanto, precisam desse ensino, para 

obter melhor desempenho;  

6) ao fato de que, conforme a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC, 

2018), aprender espanhol pode ampliar as possibilidades de sucesso acadêmico e 

profissional ao estudante; 

7) ao fato de que há vários professores habilitados em espanhol, muitos deles concursados, 

já atuando no ensino desse idioma em escolas públicas e particulares no estado. 

 A redução de disciplinas, como no caso do Espanhol, cuja Lei 11.161/2005 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 (60% dos candidatos a escolhem, segundo dados 



do Inep), além de ser um idioma de grande importância no contexto latino-americano. Por outro lado, 

a admissão de pessoas sem habilitação promove ainda mais a desvalorização da carreira docente, 

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, apoiamos a obrigatoriedade 

do ensino de espanhol e inglês nos sistemas de ensino de Goiás, assim como de outras línguas 

estrangeiras em caráter optativo, conforme propõe o Projeto de Lei Complementar Nº 05 de 

09/10/2019.   

 

Goiânia, 01 de julho de 2020. 
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