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Inglês do ensino 
regular não é 

suficiente

Na lição 8, a série trata da 
inclusão das aulas de língua 

inglesa na rotina das crianças

Na rede municipal de educa-
ção de Caxias do Sul, um aluno 
começa a ter aulas de Língua 
Inglesa no sexto ano do ensino 
fundamental. Indo para uma 
escola de ensino médio, seguirá 
estudando o idioma. Mas isso 
está muito longe de ser suficien-
te, mesmo em colégios parti-
culares. No Brasil, a educação 
regular não forma alunos em 
inglês. A maioria sai da escola 
sem condições de entrar sequer 
numa turma de nível intermedi-
ário em escolas especializadas.

– Os alunos estudam anos 
e saem do colégio sabendo só 
o verbo to be – diz a secretária 
municipal de educação de Ca-
xias, Marléa Ramos Alves.

Ela não esconde o problema. 
Sabe que para dominar a língua 
a ponto de não perder competi-
tividade no mercado, é preciso 
procurar aulas de inglês fora 
dos currículos escolares nor-
mais. Na opinião da secretária, 
é necessário rever a forma com 
que o inglês é trabalhado nas 
escolas. Ela afirma que essa é 
uma discussão difícil e que leva 
tempo, porque muito precisa ser 
repensado, mas reforça que pre-
cisa acontecer.

Leonardo dos Reis, o perso-
nagem da série Educação em 
pauta, está no quarto ano na 

escola Caldas Júnior. Sua roti-
na, neste ano, passou a ter outro 
compromisso: aulas de inglês. 
Todas as tardes de quarta-feira, 
ele estuda o idioma por duas ho-
ras em um curso. Lá,  tem conta-
to com palavras, filmes, jogos e 
tudo que tem relação com a cul-
tura dos países de língua ingle-
sa. Ele está com 10 anos, mas as 
escolas de inglês normalmente 
começam a receber alunos  mais 
cedo.

– A partir dos quatro, já é 
possível começar a estudar in-
glês. E quanto antes começar, 
melhor, porque por meio da 
associação, a criança já vai ab-
sorvendo vocabulário – explica 
Marcelo Tonietto, diretor da es-
cola frequentada por Leonardo.

Figuras, gestos, música, fil-
mes, séries. Todo esse universo 
pode ajudar. E se for na infância, 
melhor.

– As crianças não têm vergo-
nha de errar, elas querem falar, 
interagir. Esse é o momento em 
que a oralidade deve ser incen-
tivada – garante a professora 
Magaly Ruwer, mestre em Aqui-
sição da Linguagem.

A exemplo de outras ativi-
dades, aprender inglês também 
é mais fácil se o aluno começar 
quando é pequeno. O Leo já está 
fazendo a sua parte.

VÍDEO: educadores 
de Caxias do Sul 
avaliam o ensino 

de inglês
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