
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DA CANOA

MOÇÃO DE APOIO Nº ____/2018         
Vereadora Professora Lavina

 “MOÇÃO DE APOIO AO PROJETO DE EMENDA
À  CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL  Nº  270/18,
PROPOSTO  PELA  DEPUTADA  JULIANA
BRIZOLA E OUTROS 36 PARLAMENTARES, O
QUAL ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART.209
DA  CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DO  RIO
GRANDE  DO  SUL,  PARA  TORNAR
OBRIGATÓRIO  O  ENSINO  DA  LÍNGUA
ESPANHOLA,  COMO  MATRÍCULA
FACULTATIVA,  NAS  ESCOLAS  PÚBLICAS  DE
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.”      

A vereadora que esta subscreve solicita que, depois de ouvida a Casa e com a
devida aprovação em Plenário, seja encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul, a seguinte MOÇÃO:

         Em sua justificativa, a PEC considera as diferentes migrações acolhidas no Estado, em
especial, a localização geográfica, os acordos internacionais como o do Mercosul e os demais
interesses político-econômicos do Estado com os países vizinhos. Ainda lembra que garantir a
oferta  de  línguas  estrangeiras  revela  conhecimento  da  realidade  linguística  plural  e,  ainda,
propicia  vantagem  sócio-cultural  para  aqueles  aos  quais  a  aprendizagem  de  tais  línguas  é
garantida. Inseridos nesta tese, entende-se que o mundo do trabalho – associado às facilidades
de comunicação e locomoção internacionais – vai sempre beneficiar aqueles alunos com melhor
acesso ao ensino qualificado,  o  que certamente inclui  o  conhecimento  da maior  diversidade
possível de línguas. Isto quer dizer, portanto, que o fator “aprendizados de línguas estrangeiras” é
um dos elementos que conduz a uma divisão sócio-cultural entre favorecidos e desfavorecidos
quanto à condição auto crítica e amplamente no mundo contemporâneo.

Desta forma, apresento a Moção de apoio ao debate sobre a ampliação do espaço de
línguas estrangeiras em escolas públicas,  com atenção especial  ao Espanhol,  em virtude da
fronteira  e,  consequentemente,  da  proximidade  com a  Argentina  e  o  Uruguai,  das  relações
estabelecidas  pelo Mercosul  e  pelo mercado produtor  de bens e  serviços  do  nosso Estado,
reafirmamos a defesa da ampliação do sistema de ensino de forma cada vez mais inclusiva e
plural, atenta as demandas da comunidade escolar da forma mais democrática possível.

Ante ao exposto, solicito aos nobres pares a aprovação da Moção de Apoio e que seja
encaminhada cópia à Assembleia Legislativa.

Capão da Canoa, 14 de agosto de 2018

Vereadora Professora Lavina
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