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  INTRODUÇÃO: 
A Língua Espanhola é a segunda língua mais falada no 
mundo, conforme informativo do Instituto Cervantes de 
2015, perdendo apenas para o Mandarim. 
Internacionalmente, de acordo com dados de 2014 
(VÍTORES, 2002; 2015), a Língua Espanhola assume a 
segunda posição entre as línguas mais importantes. No 
Brasil, o idioma vem ganhando cada vez mais 
expressividade em número de falantes e de estudantes. 
Além disso, estudos como os de Sedycias (2005) 
apontam benefícios proporcionados pelo aprendizado do 
Espanhol. Apesar da importância crescente da Língua 
Espanhola no cenário mundial (VÍTORES, 2012, 2015; 
RIBEIRO e LOPES, 2010) nem todos os interessados 
em aprender esse idioma tem essa oportunidade. Diante 
disso, o objetivo geral dessa pesquisa é valorizar o 
ensino-aprendizagem de Língua Espanhola no município 
de Itapetinga-BA. Para atingir esse propósito maior, 
busca-se: investigar a oferta de Língua Espanhola em 
escolas estaduais de Ensino Médio dessa cidade; 
identificar os motivos da inexistência dessa oferta, caso 
haja; fortalecer o ensino dessa língua na unidade 
escolar onde já exista a oferta; verificar o 
posicionamento da comunidade escolar quanto à 
importância da oferta da Língua Espanhola; promover 
oficinas de Língua Espanhola aos alunos dessas 
unidades escolares pesquisadas; e, incentivar a 
implementação do ensino de Espanhol de Itapetinga. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Esta pesquisa possui natureza quantitativa e qualitativa 
e está sendo realizada nas Escolas Públicas Estaduais 
de Ensino Médio da cidade de Itapetinga, em etapas que 
compreenderam: a identificação e caracterização dessas 
unidades escolares, a apresentação do projeto aos 
gestores e estudantes, a elaboração e aplicação de 
questionários objetivos, a tabulação e interpretação dos 
dados obtidos através desses questionários. Também 
compuseram este trabalho, a elaboração de oficinas de 
Língua Espanhola, as quais serão ofertadas para os 
estudantes das escolas participantes do projeto.  
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Observou-se que as Escolas Públicas da rede Estadual 
de Ensino Médio do município não ofertam a Língua 
Espanhola, devido à ausência desse componente na 
matriz dos cursos. Apesar disso, os gestores foram 
unânimes em considerar que a oferta de Espanhol nas 
  
 
 
 
 

escolas é importante para a formação e ampliação do 
conhecimento dos educandos, além de favorecer o 
ingresso desses estudantes no mercado de trabalho. 
Quanto ao questionário realizado com os discentes, a 
Tabela I, a seguir, traz os resultados das respostas dos 
alunos sobre aspectos referentes ao ensino-
aprendizagem de Língua Espanhola: 
 

 
Assim, constatou-se que um grande quantitativo de 
estudantes, 97%, considera importante o ensino-
aprendizagem de Língua Espanhola, mas que menos da 
metade deles possui conhecimento da língua e/ou já 
teve algum contato com o esse idioma. Por fim, a 
pesquisa revelou que 85% dos estudantes possui 
interesse em participar de oficinas de Língua Espanhola 
que ofereçam atividades diversas. 
  CONCLUSÃO: 
Diante do exposto, observa-se que é grande o interesse 
dos estudantes do Ensino Médio da rede Estadual de 
Itapetinga em obter conhecimento tanto linguístico 
quanto cultural em relação à Língua Espanhola. Há, 
portanto, que se criar mecanismos para que esse 
acesso ao conhecimento não lhes seja negado; ao 
contrário, que lhes seja oportunizado o contato e, 
sobretudo, o aprendizado no que tange à Língua 
Espanhola, com vistas a uma formação mais abrangente 
desses estudantes. 
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