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Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa sobre o acesso que os acadêmicos dos 
primeiros semestres dos cursos de Graduações da UNEMAT - Campus Universitário de Tangará da 
Serra tiveram com língua/s estrangeira/s no decorrer da vida escolar, a opção de língua na prova do 
vestibular da Unemat 2008/1 e a justificativa dessa escolha. Para a coleta de dados, foram aplicados 
questionários que nos permitissem coletar essas informações. Verificamos que a maioria dos alunos 
optaram pela prova de língua espanhola, até mesmo alguns que nunca tiveram acesso ao ensino 
dessa língua. Por questões sociais, são pouquíssimos os alunos que estudaram em escolas de 
idiomas e aqueles que tiveram essa possibilidade raramente optaram pelo curso de língua espanhola. 
Então, nos questionamos, o que justifica o grande número de alunos que escolheram a prova de 
língua espanhola no vestibular? Nos remetemos ao “pré-construído” sobre língua espanhola como 
uma língua “parecida” com o português e, portanto, “fácil”, não sendo necessário estudá-la. Essa 
concepção de língua espanhola começa a mudar a partir da década de 90 quando aumentam as 
discussões sobre o ensino de língua estrangeira como “bem-cultural” e não como simples aquisição 
de vocabulários. A língua não é um mero detalhe social, ela é marcada pela cultura, identidade e 
subjetividade dos falantes, portanto a construção de sentidos não ocorre apenas através dos sistemas 
da língua, mas da sua materialidade, ou seja, da produção do discurso. 
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Introdução 
 Esta pesquisa foi realizada através de uma coleta de dados com os acadêmicos aprovados no 
vestibular 2008/1 da UNEMAT, Campus Universitário de Tangará da Serra – MT. O objetivo foi 
verificar a opção de língua estrangeira dos candidatos para o concurso deste vestibular. Para uma 
discussão acerca da opção de língua desses acadêmicos na prova do vestibular, também foi 
perguntado aos acadêmicos alguns dados sobre a vida escolar em relação ao ensino de línguas 
estrangeiras.  
 Considerando a Lei Federal 11.161 de 05 de Agosto de 2005 que instituíu a oferta do ensino 
de língua espanhola como obrigatória nos currículos do ensino médio até 2010, foi perguntado em 
qual rede de ensino estudaram o ensino fundamental e médio, assim como a língua estrangeira a 
qual tiveram acesso. Perguntamos também se tiveram acesso a escolas de idiomas, pois sabemos 
que as realidades sociais no Brasil não permitem que todos os estudantes tenham acesso a esse tipo 
de ensino. Àqueles que tiveram a possibilidade de freqüentar esse tipo de ensino, foi perguntado  a  
língua estrangeira pela qual optaram. Em seguida perguntamos a opção de língua estrangeira que 
fizeram para a prova do vestibular e o porque dessa escolha.  
 Esses dados nos permitiriam fazer um breve levantamento de dados sobre o ensino de língua 
estrangeira durante a vida escolar desses alunos e o que esse ensino interferiu na opção de língua na 
prova do vestibular. Visto que, alunos que realmente aprenderam um idioma não deixaria de 
responder uma prova nessa língua para optarem por uma outra que não possuíam conhecimento.  
 As discussões desse trabalho buscou apontar e explicar alguns desses fatos, principalmente 
no que se refere ao pré-contruído existente acerca da língua espanhola pelos brasileiros. Os quais, 
em sua maioria, consideram-se falantes desse idioma, devido a proximidade existente entre o 
português e o espanhol, o que nem sempre permite a compreensão mas, pelo contrário, pode 
provocar estranhamento. Portanto, um dos aspectos fundamentais para o ensino de uma língua 
estrangeira é um ensino pautado em propostas multidimencionais, ou seja, que englobem aspectos 



culturais, sociais, políticos e que não seja simplesmente reduzido a aprendizagem de léxicos.    
 
Língua Espanhola: uma nova opção de língua estrangeira para o Ensino Médio nas Escolas 
Brasileiras 
 O ensino de língua estrangeira no Brasil, de acordo com a LDB, Lei nº 9394/96, Art. 26, 

compõe a parte diversificada do currículo  e será incluído, obrigatoriamente, a partir da  5ª Série, o 

ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar, dentro das possibilidades da instituição de ensino. Quanto ao ensino médio, a LDB Art. 36 

afirma que também será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar e, uma segunda língua em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição. Até recentemente a língua estrangeira que compunha o currículo 

escolar era predominantemente a língua inglesa, os motivos são vários, como a falta de professor 

habilitado em outra língua, materiais e recursos didáticos, etc.  

 De acordo com a Lei Federal 11.161 de 05 de Agosto de 2005 a oferta do ensino de língua 

espanhola será obrigatória nos currículos do ensino médio até 2010. Muitas escolas ainda não se 

adequaram a essa lei e, portanto, grande parte dos alunos da rede pública ainda não tem acesso ao 

ensino de língua espanhola. 

 Para discutirmos sobre o histórico do ensino da língua espanhola no Brasil, nos remetemos à 

chegada dos europeus na América Latina, especificadamente, no território hoje denominado Brasil, 

que de acordo com o Tratado de Tordesilhas ficou sob o domínio dos portugueses: um território 

rodeado por países hispanohablantes. No século XIX, com as crises econômicas espanhola, 

principalmente em regiões menos industrializadas como Galícia e Andaluzia, que coincidiram com 

a substituição do trabalho escravo no Brasil pela mão de obra barata, os imigrantes espanhóis, assim 

como outros europeus, vieram para o Brasil e fixaram-se nas regiões sul e sudeste. Atualmente, 

segundo os Censos dos Consulados da Espanha, o número de espanhóis que vivem no Brasil é 

superior a 120000.  

 Devido às articulações políticas, econômicas e sociais, como o próprio turismo, que 

proporcionaram um maior contanto entre falantes de diversos idiomas, sem dúvida com a 

predominância do inglês e do espanhol. Temos como exemplo de política econômica a criação do 

Mercosul composto pelos países: Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. O que leva o Brasil a 

manter contatos pessoais e comerciais com países que têm o espanhol como língua oficial. Apesar 

desses fatores, o ensino de língua espanhola só começou a ser incentivado no Brasil na década de 90 

e mais intensamente no início deste século.  

 A partir de 1998 muitas universidades Federais, Estaduais e Privadas passaram a incluir o 

conhecimento de língua espanhola no processo seletivo do vestibular, o que sem dúvida, contribuiu 

para a difusão e expansão do ensino dessa língua. Como afirma Morilli, 1998,  



 
A crescente presença do espanhol no vestibular contribui em grande 
medida ao aumento de estudantes de espanhol nos centros de 
segundo grau e nos cursos que preparam especificamente para esta 
prova; não ocorre, como parecia mais lógico pensar, que fosse o 
aumento no segundo grau, o que se manifestara posteriormente no 
vestibular.(MORILLO, 1998, p.16. Apud: FERNANDEZ. El español 
en Brasil. In: O Ensino do Espanhol no Brasil: passado, presente, 
futuro. Sedycias [org.]. São Paulo: Parábola Editorial, 2005).  
 

 Portanto, a procura pelo ensino de língua espanhola aumentou principalmente nos cursos 

preparatórios para vestibulares e, somente a partir da Lei Federal 11.161 de 05 de Agosto de 2005  é 

que a oferta do ensino de língua espanhola começa a ser implantado nos currículos do ensino médio 

e fundamental.  

 Grande parte dos brasileiros se considera falante da língua espanhola, simplesmente porque 

conhecem algumas unidades léxicas. A confiança de interpretação do espanhol por parte dos 

brasileiros é que leva ao fenômeno lingüístico denominado Portunhol. Esta confiança em 

compreender a língua espanhola justifica-se pela proximidade decorrente da origem da língua 

portuguesa e espanhola, ambas derivaram-se do latim e, portanto, grande parte do léxico, se não 

igual, são muito semelhantes, o que possibilita uma compreensão superficial por parte dos 

brasileiros. Por exemplo, as palavras color e tener podem ser facilmente compreendidas por um 

falante da língua portuguesa que se remeterá ao vocábulo cor e ter, que assim como no espanhol,  

sua origem vem do latim colore, tenere. Porém, quando o falante do português se depara com 

situações discursivas que lhe exige um conhecimento sobre a materialidade da língua ou 

desconheça algum vocábulo, mas insiste em que a língua espanhola é “parecida” com a portuguesa, 

isto pode causar o estranhamento e a incompreensão, como nos mostra Celeda, 2002, através de um 

quadrinho transcrito em sua tese no qual um garçom diz ao cliente que “La carne aquí es muy 

esquisita”, e o cliente fica confuso. Dessa forma, o lugar-comum no imaginário do espanhol por 

parte do brasileiro não permite a compreensão do enunciado. 

 É comum um ensino de língua que gire em torno do léxico e da gramática deixando as 

questões culturais como mero instrumento ilustrativo das aulas. De acordo com Pérez e Urrea, 

2005, a progressão do curso de língua acontece a partir de propostas multidimencionais de 

conteúdos culturais e do relacionamento entre as culturas. O território e o espaço não são somente 

físicos, mas também socais, políticos e culturais e devem ser abordados nos cursos de línguas. 

Deste modo, deve-se levar em conta que ao aprender uma língua estrangeira na sala de aula, o aluno 

carrega, entre outras coisas, sua própria cultura e os sistema de valores que se acumulou através 

desta cultura. 

 Para Abadía, deve-se considerar que “el desarrollo de la interculturalidad como capacidad de 

aceptar la diferencia, descubrir una nueva cultura por medio de la lengua y poder ver la propia como 



si de una nueva se tratara, (...)” (ABADÍA, 2000, p. 117). Portanto, a língua deve ser considerada 

como identidade dos falantes, que se constitui através das diferenças culturais e sociais.  

  

Discussões e Resultados acerca do ensino de língua estrangeira vivenciado pelos alunos 

aprovados no vestibular da Unemat 2008/1. 

 Ao realizarmos essa pesquisa, buscamos verificar o contato que esses alunos tiveram durante 

o ensino fundamental e médio com língua/s estrangeira/s, se estudaram na rede de ensino pública ou 

privada e se tiveram acesso a escolas de idiomas. 

 Foram entrevistados 247 acadêmicos dos primeiros semestres dos cursos da Unemat de 

Tangará da Serra: Letras, Ciências Contábeis, Administração com ênfase em Empreendedorismo, 

Administração com ênfase em Agronegócios, Agronomia, Ciências Biológicas e Enfermagem. São 

ofertadas 40 vagas para cada curso, totalizando o ingresso de 280 acadêmicos por semestre neste 

campus, porém, na pesquisa alcançamos um número de 247 acadêmicos. 

 Em relação ao ensino fundamental, aproximadamente, 80,6% dos alunos cursaram na rede 

pública, 14,6% na rede privada e 4,8% estudaram uma parte na rede pública e outra na rede privada, 

como pode-se visualizar no gráfico abaixo: 

Figura 1. Rede de ensino na qual os acadêmicos aprovados no vestibular 2008/1 da UNEMAT cursaram o Ensino 
Fundamental  
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 Quanto o acesso ao ensino de língua estrangeira no Ensino Fundamental, aproximadamente, 

94,73% dos entrevistados afirmaram que estudaram língua inglesa,  31,6%  que estudaram língua 

espanhola, 2,4% afirmou que não tiveram acesso a nenhuma língua estrangeira, 0,4% (o que 

corresponde a um entrevistado) afirmou que estudou língua francesa e outro (0,4%) que teve acesso 

ao “cuiabanês”.  

Figura 2. Acesso que os acadêmicos aprovados no vestibular 2008/1 da UNEMAT tiveram à língua estrangeira 
durante o Ensino Fundamental. 
 

 Ao dizer que teve acesso ao ensino de “cuiabanês”, este entrevistado nos remete a considerar 

a variação lingüística. O falar cuiabano, para ele, parece ser um outro idioma, e isto reflete um 

preconceito à maneira de falar do povo cuiabano. Talvez este acadêmico tenha estudado na capital 

mato-grossense ou em outra região na qual predomina este falar regional. A afirmação deste 

entrevistado possibilita uma grande discussão acerca do preconceito lingüístico. 

 Pode-se verificar que dentre os alunos que tiveram língua estrangeira no ensino 

fundamental, 29,5% tiveram acesso a dois idiomas, sendo 29,1% ao inglês e o espanhol e, um 

entrevistado, o que corresponde a 0.4%  teve acesso ao ensino de língua inglesa e francesa.  
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Figura 3. Acadêmicos aprovados no vestibular 2008/1  UNEMAT que tiveram acesso a mais de uma língua 
estrangeira durante o Ensino Fundamental. 
 
  

Dos 31,6% que estudaram língua espanhola no ensino fundamental, como demonstra a 

figura 2, 69,2% em escolas públicas, 27% foram em escolas privadas e 3,8% estudaram uma parte 

do ensino fundamental na rede pública e outra na rede privada. Como verificamos na figura abaixo: 

Figura 4. Rede de ensino na qual estudaram os acadêmicos aprovados no vestibular 2008/1 da UNEMAT que 
tiveram acesso ao ensino de Língua Espanhola durante o Ensino Fundamental. 
 

 Quanto ao ensino médio, aproximadamente, 78,5% estudaram na rede pública, 16,6% na 

rede privada, 4,5% estudaram uma parte na rede pública e outra na rede privada e 0,4%, ou seja, um 

entrevistado, não respondeu essa questão.  

Figura 5. Rede de ensino na qual os acadêmicos aprovados no vestibular 2008/1 da UNEMAT 

cursaram o Ensino Médio. 

  
 E, em relação ao ensino de língua estrangeira no Ensino Médio, 91,5% tiveram acesso ao 

ensino de língua inglesa, 34,1% à espanhola, 0,8% não respondeu essa questão e 0,4%, o que 
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corresponde a um entrevistado, afirmou que não teve acesso a nenhuma língua estrangeira.  
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Figura 6. Acesso que os acadêmicos aprovados no vestibular 2008/1 da UNEMAT tiveram à língua estrangeira 
durante o Ensino Médio. 
 
 Podemos verificar que 27,12% dos entrevistados tiveram acesso às duas línguas 

estrangeiras, inglês e espanhol. 

 Dos 34,1% que teve acesso ao ensino de língua espanhola no ensino médio, 53% estudaram 

na rede pública, 38,8% na rede privada e 8,2% estudou uma parte do curso na rede privada e outra 

na pública. 

Figura 7. Acadêmicos aprovados no vestibular 2008/1 da UNEMAT que tiveram acesso ao ensino de Língua 
Espanhola durante o Ensino Médio. 
 
 Dos alunos que tiveram o ensino de língua espanhola no ensino fundamental, 

aproximadamente, 37,2% não tiveram mais essa língua estrangeira no currículo escolar do ensino 

médio.  

 Em relação às escolas de idiomas 81,8%  não tiveram acesso à esse tipo de ensino, 17%  

estudaram em escolas de idiomas e 1,2% não respondeu essa questão.  

Rede Pública Rede Priv ada Rede Pública 

e Priv ada

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%



Figura 8. Acadêmicos aprovados no vestibular 2008/1 da UNEMAT que tiveram acesso ao ensino de Língua 
Espanhola durante o Ensino Médio. 
 
 Dentre aqueles que estudaram em escolas de idioma 84,45%  optaram por inglês, 13,33% 

optaram por espanhol e 2,22 % por francês. Verificamos que três dos entrevistados cursaram mais 

de uma língua em escolas de idiomas, sendo que dois deles estudaram inglês e espanhol e um 

estudou inglês e francês. 

Figura 9. Acadêmicos aprovados no vestibular 2008/1 da UNEMAT que tiveram acesso ao ensino 
de Língua Estrangeira em Escolas de Idiomas. 
  

Verificamos que um número reduzido de alunos tem acesso ao ensino de língua espanhola 

na educação básica. Quadro que deverá mudar até 2010, conforme a Lei Federal 11.161 

(05/08/2005), pois a oferta da língua espanhola será obrigatória nas escolas brasileiras públicas e 

privadas para o ensino médio e facultativa para o ensino fundamental.  

Quanto aos cursos em escolas de idiomas, por questões sociais, sabemos que são poucos os 

brasileiros que têm acesso à esse tipo de ensino, principalmente, tratando-se de um público, 

predominantemente, oriundos de escolas públicas. 
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A opção de língua estrangeira na prova do vestibular 2008/1 da Unemat 

 Quanto à opção de língua estrangeira na prova do vestibular pelos candidatos aprovados no 

concurso 2008/1 da Unemat do campus de Tangará da Serra, pode-se constatar que 27,5%  optaram 

pela língua inglesa e 72,5% pela língua espanhola. 

 

Figura 10. Opção de Língua Estrangeira na prova de vestibular dos acadêmicos aprovados concurso 2008/1 da 
UNEMAT. 
  

 Esses dados revelam uma disparidade enorme em relação ao número de entrevistados que 

tiveram acesso ao ensino de língua inglesa no ensino médio [91,5%], língua espanhola no ensino 

médio [34,1%] e que optaram pela prova de língua espanhola no vestibular [72,5%]. Acreditamos, a 

partir desses dados que algo está errado no ensino de língua estrangeira e, na concepção que os 

alunos têm acerca da língua espanhola, visto que, dentre uma maioria que teve acesso somente ao 

ensino de língua inglesa, optaram pela prova de língua espanhola por acreditarem, de maneira geral, 

que é uma língua mais fácil de ser compreendida.  
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Figura 11. Acesso à Língua Inglesa versus opção de Língua no vestibular da Unemat pelos aprovados no 
concurso 2008/1 da UNEMAT.  
 
 

Língua Inglesa Língua Espanhola

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%



 Dentre os entrevistados que optaram pela língua inglesa na prova do vestibular, encontramos 

explicações como: Porque não tive acesso a língua espanhola no ensino médio; Eu optei por inglês 

por ter maior facilidade com a língua e maior conhecimento, já que a estudei por toda a vida 

escolar; Por conhecer. Esses alunos tiveram contato somente com esse idioma durante a vida 

escolar, seja na educação obrigatória ou em cursos de idiomas. 

 Encontramos também alunos que tiveram acesso ao ensino das duas línguas estrangeiras, 

mas que optaram pela prova de língua inglesa porque acreditavam que tinham uma compreensão 

melhor dessa língua. O que se verifica através de respostas como: Pela facilidade da gramática da 

língua estrangeira em questão [língua inglesa] e pelo maior conhecimento da mesma, este 

entrevistado teve acesso ao ensino de língua inglesa e espanhola durante o ensino fundamental e 

médio; Porque acho sua gramática mais fácil, este aluno teve acesso à língua inglesa no ensino 

fundamental e médio e, também à língua espanhola no ensino médio; Porque o inglês é uma língua 

mais fácil, este entrevistado teve acesso apenas ao ensino de língua inglesa no ensino fundamental e 

médio. Alguns entrevistados justificaram a opção pelo língua inglesa Por conhecer ou porque já 

haviam cursado durante algum tempo curso de língua inglesa em escolas de idiomas ou em 

cursinhos. Também constatamos respostas que demonstravam aspecto valorativo pela língua inglesa 

como: Por obter maior informação sobre a língua [inglesa] e por me chamar maior atenção pela 

sua linguagem, e pelo seu espaço, globalizado sendo hoje a língua mais falada dentre os países. 

Este entrevistado teve acesso à língua inglesa durante o ensino fundamental e médio. 

 Quanto aos entrevistados que optaram pela língua espanhola, encontramos respostas como: 

Fácil compreensão. 

É um idioma que às vezes se parece com o português. 

Tenho mais afinidade, e conseqüentemente mais entendimento. 

É mais fácil. 

Achei que seria mais fácil que o inglês, apesar de ter feito curso de inglês. Estudou língua inglesa 

em escola de idiomas.  

Porque temos mais facilidade de entender os significados.  

É que eu tenho um conhecimento maior sobre essa língua e assim consigo ter facilidade de 

compreensão. 

Porque se parece mais com o português. 

Consideramos, portanto, provavelmente, esses alunos optaram pela prova de língua 

espanhola considerando a concepção de semelhança gramatical existente entre a língua espanhola e 

língua portuguesa, o que proporcionou maior segurança para realizarem a prova.  Em geral, os 

alunos que optaram pelo espanhol justificaram a escolha pela “facilidade e proximidade do 

português”. Um dos entrevistados chegou a afirmar que a escolha pela língua espanhola foi porque 



não queria arriscar em perder a vaga na universidade: Pois como eu sabia somente o básico do 

inglês, não queria arriscar perder a minha vaga por causa da língua estrangeira, sem contar que o 

espanhol é mais fácil de deduzir. Este entrevistado estudou inglês no ensino fundamental e médio e 

espanhol no ensino médio.   

Em contrapartida, outro entrevistado afirmou que se enganou sobre a facilidade da língua 

espanhola: Pensei que conseguiria entender o idioma. Mas, porém foi uma decepção, pois quase 

que zero em espanhol. Pelo fato de não conhecer nada sobre a língua.  Estas justificativas de que 

optaram pela língua espanhola por ser uma língua fácil de compreender ou próxima ao português 

predominou nas respostas daqueles que optaram por este idioma na prova do vestibular da 

UNEMAT 2008/1, o que comprava a tese de Celeda de que existe um pré-construído pelos 

brasileiros sobre a língua espanhola, segundo o qual esta língua é parecida com o português e, 

portanto fácil. (CELEDA, 2002, p. 16).  

Considerações Finais  

Após essas reflexões acerca da opção de língua estrangeira dos entrevistados durante esta 

pesquisa, verificamos que existe a necessidade de um ensino comprometido em relação a uma 

segunda língua. Não se trata, portanto, de uma disputa entre qual língua ensinar, o que importa é 

como ensinar uma segunda língua. Como sabemos o inglês tem seu espaço garantido como língua 

estrangeira franca na atualidade e dificilmente deixaria de ser ensinado nas escolas brasileiras e do 

mundo, pois sua importância para cidadãos inseridos em um mundo globalizado é indiscutível. Por 

outro lado, nas duas últimas décadas, o espanhol passou a figurar entre as línguas estrangeiras mais 

aprendidas no mundo ocupando um honroso segundo lugar, posição que durante décadas foi 

ocupado pelo francês.    

 Quanto ao pré-construído sobre a língua espanhola, que remete o brasileiro a considerar o 

espanhol como língua fácil de compreender e aprender, cabe ao professor de língua esclarecer aos 

alunos que o estudo desta língua não apenas mera possibilidades de atender às necessidades 

momentâneas de comunicação ou compreensão textual em momentos específicos, como o 

vestibular. Ao comparar o espanhol com sua língua materna, os brasileiros podem cometer erros, 

como ocorrido com alguns candidatos. A proximidade entre essas duas línguas levou ao surgimento 

de estereótipos e de visões simplistas sobre o espanhol.  

Deste modo, um dos elementos importantes no processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira é ter a consciência de pertencer a uma determinada cultura para então, poder perceber as 

semelhanças e diferenças entre sua cultura e a do outro (a língua estrangeira estudada).  A partir 

dessa tomada de consciência descobre-se o outro e passa entendê-lo e respeitá-lo.  

 A possibilidade de ensino de uma segunda língua observando em primeiro lugar a relação 

entre ambas as culturas (língua materna/ língua estrangeira) pode ser o caminho a ser percorrido, 



visto que todo o empenho anterior parece não ter ajudado muito aos candidatos entrevistados. 

Sabemos que os resultados obtidos, tratam-se de uma pequena amostragem, mas podemos constatar 

uma grande divergência entre língua estrangeira estudada por toda vida escolar e a opção pela 

língua estrangeira no momento do vestibular . Portanto, independente de qual língua ensinar, deve-

se repensar e planejar um ensino direcionado para o aluno no sentido de ajudá-lo na aquisição de 

língua estrangeira. 
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