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Atualmente nos deparamos com um boom de escolas bilíngues para crianças da classe média do
Brasil. Essa proposta educacional está sendo vendida como um produto que supervaloriza a
educação infantil com a promessa de que estes pequenos clientes sairão mais globalizados e melhor
preparados para o mercado de trabalho. Porém, se esse fato for admitido como verdadeiro, logo
teremos que nos deparar com um futuro incerto e desfavorável para a outra parcela de alunos das
escolas públicas, que não fazem parte desse empreendimento mirabolante de estudantes bilíngues.
Por conseguinte, diante desse quadro, esse simpósio configura-se, também, em uma oportunidade
para discutirmos o envolvimento de todos os interessados nas deliberações que podem resultar em
políticas de ensino bem-sucedidas, que provoquem um deslocamento e a não aceitação da exclusão
autorizada e permitida por educadores e autoridades governamentais. Estar ciente desse papel
causa, no mínimo, uma mudança no pensamento aristocrata de que a escola pública não só pode
falar língua estrangeira, como pode protagonizar suas próprias histórias.

Atualmente nos deparamos com um boom de escolas bilíngues para crianças da classe média de um
país que está distante de ter várias línguas circulando entre os Estados brasileiros, como na realidade
geográfica da Suíça. Entretanto, é através dessa propaganda massiva que as escolas de ensino
infantil têm sobrevivido à atual crise econômica. Ciente de que não há equidade quando o assunto é
educação, desconsidero a proposição de igualar os aprendizes oriundos de contextos sociais
diferentes, residentes em núcleos familiares díspares e que possuem históricos culturais
completamente opostos ao dos alunos da rede privada de ensino. Além disso, a respeito da aquisição
de um idioma, o nível intelectual dos pais é considerado um elemento catalisador na valorização de
uma segunda língua circulando dentro dos seus espaços sociais. Acerca desse tema, acrescento
também que a chance de uma criança ser exposta a uma LE depende do poder aquisitivo de sua
família, afinal de contas, é inegável que estamos tratando de uma língua que esteve sob o domínio
das elites que possuem uma estrutura tecnológica (computador, internet, TV à cabo, livros, etc.) para
servir como plataforma de acesso aos seus herdeiros.

Todavia, mais preponderante que a infraestrutura familiar, é a consciência desses pais, de que o
aprendizado de uma língua estrangeira é um direito de seus filhos e, como já nasceram promissores,
eles, portanto devem estudar ‘inglês’ para serem bem sucedidos em suas profissões, nas viagens,
nos cursos de MBA e todas as possibilidades reais onde essa língua possa ser utilizada.
Naturalmente, essas condições não garantem que todos os alunos dos cursos livres de idiomas, por
exemplo, sejam sempre falantes exitosos. Neste instante, estou assumindo que eles têm vantagens
inegáveis em relação ao público da periferia. Apesar do que foi dito, não há neste trabalho a intenção
de vitimizar os alunos das creches municipais/públicas, mas não é possível ignorar a importância do
contexto familiar onde os pais apenas conseguem assinar o próprio nome. Por essa razão, em
oposição ao primeiro grupo mencionado, falta aos pais (das creches e escolas infantis da rede
pública) autoconfiança para participar da vida acadêmica dos seus filhos, haja vista muitos deles
acreditarem que as crianças têm mais letramento que eles mesmos.

No tocante a relevância da família[1] no aprendizado, a pesquisa de Zick (2009) apresenta dados que
atestam o ambiente onde a criança habita como um agente no desenvolvimento infantil, pois é nele
que o aprendiz estabelece sua relação com pessoas que podem vir a garantir sua qualidade de vida
social, psicológica, cultural e acadêmica. Nesse viés, a família tem sido, historicamente, considerada
o primeiro espaço de ensinamento, e este pode vir a ser considerado produtivo ou árido a depender
das condições físicas, sociais e culturais desse núcleo. Como afirma Bee (1997), ao declarar que o
fato de muitas crianças estarem distantes de formas de estimulação intelectual, que poderiam lhes
despertar interesse e curiosidade, pode estar relacionado diretamente às altas taxas de problemas e
de fracasso escolar, principalmente aquelas pertencentes a famílias pobres e sem formação
instrucional.
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Em concordância com o autor supracitado, Smith e Strick (2001) afirmam que um ambiente doméstico
estimulante e encorajador produz estudantes adaptáveis a desafios educacionais e dispostos a
aprender, “[...] isso serve até mesmo para crianças cuja saúde ou inteligência foi comprometida de
alguma maneira”. (SMITH; STRICK, 2001, p.24) Por conseguinte, a esse respeito, Zick (2010, p. 18)
elencou os seguintes fatores sociais que interferem na aprendizagem infantil:

• Carências afetivas;

• Deficientes condições habitacionais, sanitárias, de higiene e de nutrição;

• Pobreza da estimulação precoce;

• Privações lúdicas, psicomotoras, simbólicas e cultural;

• Ambientes repressivos;

• Nível elevado de ansiedade;

• Relações interfamiliares;

• Hospitalismo;

• Métodos de ensino impróprios e inadequados.

Ainda sobre a relação entre língua e espaço familiar, Vygotsky (2002) declarou que as habilidades de
uma criança crescem através do seu contato com o meio e todos os objetos simbólicos presentes
nesse lugar. Portanto, pode-se afirmar que a fala da criança é afetada pelo discurso dos adultos do
seu convívio, por vezes, imitando algumas prosódias e maneiras de interagir dentro de um diálogo.
Além do mais, quem de nós já não ouviu uma criança falando os mesmos palavrões do restante da
família Deste modo, coaduno com Tonelli (2013) quando declara que o conhecimento é construído a
partir das trocas internas e, para isto “[...] a linguagem desempenha um papel fundamental, pois é o
veículo condutor dessas interações”. (TONELLI, 2013, p. 2007)

Não obstante, além da família, em tese, o Estado deveria entrar com a outra parcela de contribuição,
uma vez que a condição social desses núcleos familiares não permite que seus filhos tenham acesso
ao aprendizado de uma língua estrangeira. A esse respeito, Salles e Gimenez (2008) declaram que
não é uma situação do acaso, mas em decorrência de não haver políticas públicas que desfaçam o
quadro de malogro do contexto escolar em voga, aceita-se a ausência de uma língua estrangeira no
currículo nos anos iniciais. Em consonância com as autoras supracitadas, Antunes (2009) afirma que
ainda não é uma preocupação da sociedade em geral avaliar se a escola pública está cumprindo ou
não suas funções. Segundo a autora, para os usuários dela ainda parece natural “ver crianças sem
escolas, escolas sem professores, professores sem programas eficientes de ensino, alunos sem
saber ler e escrever, mesmo depois de oito anos frequentando a sala de aula”. (ANTUNES, 2009,
p.41)

De fato, nem causa indignação, nem espanto ver que tudo isso acontece na periferia, como se os
meninos e meninas daqui[2] estivessem predestinados ao analfabetismo e ao subdesenvolvimento
consequente. Sobre essa discussão, irei me apropriar da história contada pela professora Irandé
Antunes (2009):

“Há um pouco tempo, uma professora, falando comigo observou:

- Você sabe, Irandé, como aluno da escola pública tem dificuldade para
aprender!
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Como se isso fosse uma fatalidade. Como se essa suposta dificuldade do
aluno fosse alguma coisa congênita, natural, que, inexoravelmente, tem de
cumprir-se. Nunca se pensa na coincidência de serem apenas as crianças
pobres as que não conseguem sucesso na escola”. (ANTUNES, 2009, p. 41)

Em relação ao panorama do aprendizado de inglês nos anos iniciais, Gimenez (2013) relata que
apenas quatro Estados adotaram o ensino de LEC em suas políticas educacionais: AMOP –
Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, que em 2008 elaborou Proposta curricular em língua
estrangeira moderna: língua inglesa e língua espanhola, pela equipe ligada ao Departamento de
Educação da própria associação; do município de Londrina, projeto elaborado em 2011 pela gerência
de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação; o município de Rolândia editou o
Projeto Político-Pedagógico de Língua Inglesa, de autoria não identificada e, em 2012, o município do
Rio de Janeiro divulgou as Orientações curriculares revisitadas (1º ao 9º Ano), elaborada por equipe
da Secretaria Municipal, com consultoria de professores da UERJ.

Infelizmente, a realidade das escolas de ensino básico do nosso Estado é bem diferente. A atual
Prefeitura de Salvador, por exemplo, reduziu a carga horária de duas para uma única hora de
espanhol e inglês nas escolas municipais. Além do descaso, essa ação provocou o caos na logística
do planejamento das escalas em relação aos turnos dos professores e nas agendas de conteúdos
que foram sequeladas e lesadas pelo governo.

Porém, não ousarei em pintar esta tela mais uma vez, haja vista ser do conhecimento de todos as
mazelas do ensino patrocinado pelo governo. Sobre políticas e professores, Gimenez (2013) afirma
que a imagem da escola pública que não consegue cumprir sua função de educadora é atribuída a
alguns professores que parecem não estar preparados para o ensino de LE direcionado ao público
infantil. Doravante, me pergunto como seria possível julgar os professores como culpados, se nem as
universidades e nem os governos estão articulados para oferecer estágios de graduação em séries
iniciais nas escolas públicas

Por essas razões, concluo que sem o envolvimento de todos os interessados nas deliberações que
podem resultar em políticas de ensino bem-sucedidas, teremos que nos conformar com a exclusão
autorizada e permitida por educadores e autoridades governamentais. Estar ciente desse papel,
causa, no mínimo, uma mudança no pensamento aristocrata de que a periferia não só pode falar
língua estrangeira, como pode protagonizar suas próprias histórias.

[1] Para esta pesquisa, o sentido de família foge a qualquer conceito tradicionalista, restrito a mamãe e
papai, ou a qualquer outro conceito desconsideram os laços afetivos que estabelecem as novas
relações.
[2] Esse é meu lugar de fala.
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Esse texto é oriundo do capítulo da tese em Línguística Aplicada na linha de pesquisa Língua e
Cultura, intitulada: “SOU DO CANDYALL GUETHO SQUARE, SOU DO MUNDO E TENHO ALGO
PARA LHE FALAR”: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO AÇÃO SOCIAL NAS AULAS DE INGLÊS
COMO LÍNGUA FRANCA (ILF) NO CANDEAL. Esta pesquisa de doutorado foi realizada sob a
orinetação da professora Dra. Denise Sheyerl.
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