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El verso es una paloma 

Que busca donde anidar. 
Esta ja y abre sus alas 

Para volar y volar  
(Víctor Jara, Canto libre) 

 

Introdução: No contexto geográfico mundial, a globalização se tornou, com o advento das 

novas tecnologias, das quais a internet é uma das maiores colaboradoras, algo concreto em 

nosso cotidiano. Percebe-se, que onde havia espaço para uma atenção massiva apenas ao 

aprendizado e utilização da Língua Inglesa, passa a se desdobrar também um cenário para a 

Língua Espanhola com a implantação do Mercosul e com o estreitamento linguístico oferecido 

pela sua similaridade com o nosso idioma: a Língua Portuguesa. Além de tudo, é uma das 

línguas estrangeiras que podem ser escolhidas no momento de se realizar a prova do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio), por proporcionar uma segurança advinda da proximidade 

cultural, linguística e geográfica com o Português brasileiro. Objetivo: realizar uma pesquisa 

sobre a implantação e o ensino do Espanhol nas escolas públicas brasileiras, mostrando como 

é importante a oferta de um ensino de qualidade neste novo idioma que passa a ser ensinado no 

ambiente escolar. Metodologia: Trata-se de uma investigação bibliográfica e documental. 

Resultados e discussão: Os resultados mostram que somente um esforço conjunto pode 

possibilitar que o planejamento de longa data, quase um século, que é o ensino do Espanhol nas 

escolas públicas, possa ser tratado na realidade com toda a força e importância que já é tratado 

nos documentos oficiais. Conclusão: Dessa forma, o Espanhol será oferecido aos alunos, para 
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que o aprendam e não apenas por ser cobrado em provas como o ENEM com mérito de ser mais 

fácil que o Inglês, mas que possa ser então escolhido pelo estudante por ser um dos 

conhecimentos que domina em sua busca por um futuro melhor. 
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