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NOTA A FAVOR DO ENSINO DE ESPANHOL NAS ESCOLAS DO RJ
E DO MOVIMENTO NACIONAL #FICAESPANHOL

Nós, professores do Setor de Espanhol da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), defendemos
a permanência do ensino da língua espanhola nas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro e
posicionamo-nos veementemente contra a Reforma do Ensino Médio (lei 13.415/2017) e a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC, 2018), que desconsideram a necessidade do estudo de outras línguas em
território brasileiro que não o inglês. O ensino multilíngue e multicultural é o reflexo do mundo atual em que
vivemos e, por isso, acreditamos que é fundamental proporcionar ao aluno instrumentos necessários para
que ele possa interagir ativamente com esse mundo plural, heterogêneo, global e diversificado.

Cabe reforçar que a Constituição Federal Brasileira (1988), a Constituição Estadual do RJ (1989) e o
Mercado Comum do Sul - Mercosul (1991) evidenciam a importância da integração do Brasil com a América
Latina de maneira que sejam priorizadas as relações de cooperação, interação e diálogo com nossos países
vizinhos, que têm o espanhol como língua oficial. Por isso, questionamos a exclusão do espanhol como
disciplina de oferta obrigatória nas escolas e consideramos descabida e autoritária a decisão unilateral do
estudo de apenas uma língua estrangeira obrigatória: a língua inglesa. Salientamos que a política linguística
educacional brasileira precisa levar em conta a necessidade de estudo de cada localidade/ região e, em
especial, de cada comunidade escolar e de seus estudantes.

Dessa forma, somamos nossas forças com o Movimento Nacional #ficaespanhol que luta para consolidar
um Brasil que defenda uma educação cada vez mais significativa, inclusiva, democrática e diversificada. O
ensino do espanhol nas escolas é um diferencial que contribui para promover a conscientização intercultural,
colaborando com a formação de sujeitos atuantes na sociedade brasileira e latino-americana em que
vivemos.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2020.
Setor de Espanhol da UERJ.

