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MELHOR
Os especialistas são
unânimes em afirmar que
a imersão numa língua
estrangeira é benéfica
desde os primeiros anos
de vida - mas alertam
para alguns dos cuidados
que devem ser tomados
em cada faixa etária em
relação à educação
bilíngüe. Eis as conclusões:

Até 4 anos
l Essa fase é a melhor de todas para

O que a ciência l a assimilação de novos fonemas -
comprovou i e portanto para o aprendizado

j de um idioma sem sotaque

Não compensa submeter as crianças a Embora essa seja a fase da alfabetizaçãi
Ressalva dos aulas Puxaclas demais, sob o risco de que não é bom que ela ocorra nas duas
especialistas lhes causem pavor em relação ao novo línguas ao mesmo tempo - é melhor

idioma - o ideal é que elas aprendam ensinar o alfabeto no idioma estranf<
por meio de jogos e brincadeiras com um ano de atraso

Domínio de cerca de 1500 palavras
O que esperar e compreensão de frases simples

da rotina escolar

De 5 a 10 anos
Crianças que começam cedo numa escola
bilíngüe e seguem nela até os 10 anos
de idade têm a base do novo idioma
consolidada no cérebro a longo prazo

Domínio de cerca de 5000 palavras,
compreensão de letras de música e
capacidade de ler e escrever textos curtos



Educação

YES, NOS SOMOS

BILÍNGÜES
Alfabetizar as crianças em dois idiomas é
uma opção que causa ansiedade aos pais.
A boa notícia é que começar cedo é o melhor

Camila Antunes e Marcos Todeschini

M atricular os filhos em uma
escola bilíngüe é uma opção
atraente para muitas famí-
lias e que se justifica pela

crescente inserção da economia brasi-
leira no mundo globalizado. Desde
2005 foram abertas quarenta novas es-
colas de alfabetização simultânea em
dois idiomas no país — um aumento de
25% em dois anos. De acordo com os
dados do Ministério da Educação
(MEC), nesse mesmo período o núme-
ro de escolas convencionais em nada se
alterou. A escolha do inglês como se-
gundo idioma é avassaladora e chega a

90%. Os pais que decidem matricular
os filhos em escolas bilíngües têm eles
próprios um domínio "básico" ou "ele-
mentar" do inglês. Eles querem que os
filhos cresçam falando inglês com mais
naturalidade e eficiência.

A administradora de empresas Ga-
briela Ferreira paga para os filhos men-
salidades de 2 000 reais, o dobro das co-
bradas em escolas convencionais. Diz
Gabriela: "Sei que com o inglês perfei-
to meus filhos estarão mais preparados
para concorrer a um bom emprego no
futuro". Felipe, de 8 anos, e Bruno, de
l O, filhos de Gabriela, freqüentam esco-
la bilíngüe desde os 2 anos. "Eles falam
inglês no automático", conta a mãe. Es-



se automatismo é resultado da exposi-
ção precoce a idiomas estrangeiros, uma
boa opção quando feita com os cuidados
necessários para que a criança não de-
senvolva aversão ao aprendizado, algo
bem mais comum do que se possa ima-
ginar. Os estudos sobre o funcionamen-
to do cérebro infantil sugerem que são
basicamente dois os benefícios da ímer-
são intensa em um idioma estrangeiro
no começo da vida escolar. O primeiro
deles é que essa constitui a fase mais fa-
vorável à aquisição de urna segunda lín-
gua sem sotaque, pois justamente nesse
período de crescimento acelerado o cé-
rebro está formando suas estruturas ner-
vosas básicas. Depois disso, o processo
se torna gradativamente mais doloroso.
Uma pesquisa feita por especialistas da
Universidade de São Paulo (USP) com
adultos que haviam travado contato pro-
longado com o inglês em tenra idade
mostra a diferença, Esses adultos conse-
guiam distinguir com naturalidade as
minúcias de pronunciação e separar pa-
lavras de sons quase idênticos para os
ouvidos pouco treinados — como bed
(cama) e bad (mau).

Tornar-se fluente em um idioma es-
trangeiro é a segunda habilidade grande-
mente favorecida pelo aprendizado pre-
coce. Uma pesquisa da NYU, a Univer-
sidade Nova York. feita com imagens do
cérebro em funcionamento, explica as
razões desse fenômeno. O estudo reve-
la que o contato assíduo com uma
língua estrangeira na infância ajuda
a armazenar as palavras e a gramá-
tica do idioma aprendido ern
uma região do cérebro contígua
à que comanda a fala. Assim é
menos trabalhoso acionar o
idioma armazenado naque-
la região e o cérebro gasta
menos energia para fazê-lo.
A fala flui. então, natural-
mente. Um adulto pode al-
cançar a mesma fluência da criança no
uso de um idioma estrangeiro? Pode.
mas essa habilidade estará sempre con-
dicionada ao uso freqüente do idioma
aprendido tardiamente, que, ao contrário
do que ocorre no cérebro da criança, es-
tará armazenado em uma região neuro-
nal menos conectada com a fala. Explica
o psicólogo canadense Fred Genesee.
uma autoridade no assunto: "Até serem
pronunciadas, as palavras estrangeiras
precisam percorrer uma distância muito
maior no cérebro de quem iniciou já
adulto o aprendizado de uma segunda



* Preços médios

língua". São descobertas que, segundo
mostram as pesquisas, não devem ser-

vir de desestímulo a quem tem fi-
lhos que, aos 5 ou 6 anos de vida,
jamais pisaram em um curso de
inglês, francês, espanhol ou ou-
tro idioma estrangeiro. O pró-

prio Genesee relativiza as
coisas ao valer-se de um es-
tudo no qual comparou os
diversos métodos de apren-
dizado de uma segunda lín-

gua. Ele concluiu que, depois
de um intercâmbio de um ano

em um país estrangeiro, jovens que até
então sabiam apenas o inglês elementar
costumam equiparar-se a outros que

Na família Paiva, os filhos
foram alfabetizados em duas
línguas, ao estilo de países
bilíngües, como o Canadá
(acima): um idioma de cada vez

passaram por escolas bilíngües. A única
diferença é que. algumas vezes, o inglês
que resulta da experiência é ligeiramen-
te mais carregado no sotaque.

Como em toda relação pai e filho,
muitas vezes a ansiedade paterna em for-
mar desde o berço um campeão de tênis
ou um poliglota não é correspondida na
forma de resultados práticos. A dona-de-
casa Yara de Castro, 32 anos. ajuda a
ilustrar essa situação. Com apenas 2
anos, sua filha, Marcella, já fazia a pri-
meira incursão no inglês, matriculada
em uma pré-escola bilíngüe de São Pau-
lo. Aos 8. depois que diagnosticou o de-
sembaraço da filha no aprendizado do
inglês, a mãe colocou-a na escola Mi-
guel de Cervantes. onde a segunda lín-
gua é o espanhol. Ela sonhava, assim, fa-
zer de Marcella uma criança trilíngüe. O
resultado ficou aquém do esperado. Diz
a rnãe de Marcella: "Suas frases às vezes
soarn como uma salada de idiomas".

Um erro freqüente em algumas das
escolas bilíngües brasileiras é submeter
as crianças a uma maratona que inclui a
alfabetização em duas línguas ao mesmo
tempo — prática que os especialistas re-
pudiam por uma razão objetiva: em qua-
se todos os casos, o excesso atrasa a es-
crita nos dois idiomas. Tais escolas deve-
riam copiar o que há décadas dá certo
em países com mais de uma língua ofi-
cial, como Canadá e Cingapura. Nas es-
colas desses países, primeiro se alfabeti-
zam as crianças na língua mais difundi-
da na cidade onde elas vivem, para só
depois de um ano lhes apresentar a carti-
lha na segunda língua local. Foi assim no
Brasil com os filhos da dona-de-casa
Anete Paiva — c funcionou. Yasmin, 14
anos, Luca. 9, e Juan. 6, lêem bem em
português e inglês.

A experiência em escola bilíngüe
também proporcionou aos irmãos Paiva
algo que seus pais buscaram para si, o
contato mais próximo não apenas com o
idioma, mas com a cultura do país es-
trangeiro. As crianças alfabetizadas em
escolas com dois idiomas estudam em
média sete horas por dia. Segundo os es-
pecialistas, é tempo mais do que sufi-
ciente para que aprendam o segundo
idioma como em um processo de osmo-
se, naturalmente — e com pouco ou ne-
nhum sofrimento. É certamente esse o
caso de estudantes afiados no inglês, co-
mo os que ilustram as páginas desta re-
portagem. Aos 10 anos, Bruno Ferreira
resume o pensamento dos colegas: "In-
glês para a gente é divertimento". •

ecarvalho
Text Box
Fonte: Veja,ano 40, n. 33, p. 100-103, 22 ago. 2007.




