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Resumo: Nossa proposta, em analisar os documentos oficiais, é 

contribuir para uma reflexão que auxilie o profissional de ELE em sua prática 

profissional. Sendo assim,  a discussão crítica de textos legais e a análise 

acurada dos documentos oficiais que regulamentam a educação básica visam 

a fornecer um repertório que nos permita ampliar o repertório sobre o ensino de 

ELE na escola pública. Com isto, pretendemos contribuir com resultados que 

auxiliem a prática docente e tragam à baila alternativas e propostas de 

mudanças que, em nossa modesta opinião, possam aprimorar a qualidade de 

ensino e do trabalho docente. 

Introduçao: Ao observarmos historicamente a implementação do ensino 

de Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira no Brasil, notamos a 

importância que este idioma possui no âmbito territorial brasileiro. Sendo 

assim, há uma gama de pesquisadores, linguistas, professores e políticos 

dedicados aos processos de reconhecimento da relevância do espanhol para o 

desenvolvimento nacional de maneira que, desde 2005, ele foi integrado 

legalmente nos currículos da educação básica1. 

Numa das disciplinas ofertadas no Curso de Letras da Faculdade 

Sumaré, foi discutida a legislação em vigor referente ao ensino de línguas 

estrangeiras no Ensino Fundamental e Médio, com foco específico para o 

Espanhol como Língua Estrangeira.  Na ocasião, a oportunidade da reflexão 

sobre as concepções linguísticas a respeito de aquisição e aprendizagem de 

uma língua estrangeira associada ao modo como as bases teóricas norteiam a 

prática docente, gerou indagações que culminaram com a apresentação deste 

projeto cuja apresentação se dá com o objetivo de analisar os documentos 

norteadores do ensino de uma língua estrangeira na escola brasileira.   

A legislação educacional em vigor somada às aulas da disciplina ‘Prática 

de Ensino I’ fomentou o desejo de querermos contribuir, enquanto estudantes e 

pesquisadores, com algo que seja relevante para a reflexão e atuação da 

prática docente.  Posto isto, cabe-nos a indagação de em que medida os 

documentos oficiais brasileiros referentes ao Ensino do Espanhol como Língua 

Estrangeira (ELE), orientam ou limitam o professor de educação básica na sua 

prática docente? 

 

Objetivo (s): 

- Analisar os documentos oficiais e ver até que ponto a legislação auxilia ou 

engessa/limita o ensino do LE pelo professor. 

- Refletir sobre as teorias em que se fundamentam os documentos oficiais; 

entre elas a Linguística Aplicada e Análise do Discurso. 

- Abordar a partir da literatura crítica exemplos práticos da eficácia ou não 

eficácia no processo de ensino- aprendizagem com base em procedimentos 

para leitura instrumental em língua espanhola fundamentados nos documentos 

oficiais. 

                                                           
1
 Fazemos alusão à lei 11.161/05, conhecida como a “Lei do Espanhol”. 



Metodologia: Nosso procedimento teórico-metodológico se baseia em 

bibliografia teórica e estudo de textos legais e teóricos que inventariam e 

legislam sobre a educação básica no território a fim de podermos analisar o 

repertório legal e as discussões sobre a implementação de ELE nos currículos 

educacionais.  

Desenvolvimento:    A fortuna crítica de nosso trabalho se ampara no estudo 

de documentos que legislam sobre o ensino na educação básica brasileira e, 

também, na bibliografia crítica que discute a implementação do ensino do 

espanhol. Apenas, por uma questão metodológica, decidimos separar nosso 

referencial teórico em dois blocos: 

Bloco 1: Textos legais 

A legislação e as orientações vigentes para o ensino de línguas estrangeiras. 

Questões gerais e específicas do ensino de E/LE no Brasil.  

Bloco 2: Textos críticos de pesquisadores que abordam a implementação do 

ensino de ELE no Brasil. 

Obviamente, o levantamento inicial da literatura para este trabalho 

detém-se nos documentos em vigor e na discussão levantada pelos maiores 

especialistas da área com o intuito de que partamos de um pressuposto legal e 

teórico que nos permita amadurecer as considerações pertinentes ao ELE e 

elevá-las ao espaço da docência. Dessa forma a pergunta que norteia este 

trabalho é endossada pela lei nº. 11.161, de 05 de agosto de 2005. 

 

Resultados preliminares: No tocante ao seu teor legal, a da LDB promulga 

em seu Capítulo II, Seção IV, Artigo 35 “a preparação básica para o trabalho e 

a cidadania do educando” (BRASIL, 1996). Sendo assim, a leitura deste e dos 

demais documentos oficiais deixa claro que, com relação ao ensino de uma 

língua estrangeira a aprendizagem está focalizada na aquisição da 

competência leitora. Sendo assim, podemos inferir que as outras competências 

acabam sendo relegadas a um segundo plano. Isso acaba instrumentalizando 

a aquisição da língua estrangeira e transformando-a numa competência 

unívoca.  Desse modo, cabe-nos aqui a indagação de que em que medida as 

atuais teorias nas que se fundamentam os documentos oficiais em Brasil, 

auxiliam ou acabam por ‘engessar’ o trabalho do educador de ELE? 

Críticos da ordem de Maite Celada expressam que a língua nos constitui 

como seres humanos, a partir de uma visão da Análise do Discurso de linha 

francesa.  

Se nos ancoramos na prioridade da educação é a formação humana, a 

cidadania, o trabalho e a inculcação de habilidades, isto nos leva a ponderar se 

a redação atual dos documentos oficiais nos conduz a um detrimento da 

excelência nos resultados práticos como consequência de prestar uma atenção 

desmedida à parte instrumental ligada à leitura e deixar de entrever o 

desenvolvimento de outras habilidades.  
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