


L
i Yang é uma das muitas celebri-
dades do momento na China.
Sobre o palco, diante de platéias
que chegam a até 30 000 pessoas,

ele faz o que o tornou conhecido: ensina
inglês. Li é fundador da rede de escolas
de idioma Crazy English. Sem jamais ter
estudado a língua fora da China, o enge-
nheiro de formação descobriu sua voca-
ção quando se preparava para um teste
obrigatório de inglês na faculdade. Des-
de então, começou a dar aulas em seu
método peculiar para grupos cada vez
maiores. Hoje. aos 40 anos. é conhecido
como o Elvis do inglês e já vendeu mi-
lhões de livros no país. O professor con-
duz aulas em acampamentos, ginásios c
estádios de futebol lotados, onde se bra-
dam sentenças motivacionais e naciona-
listas contidas em livros erguidos pela
multidão. A cena lembra os tempos da
Revolução Cultural, mas no lugar do
Livro Vermelho estão cartilhas de sua
autoria, e as frases gritadas, como "con-
quiste o inglês para tornar a China mais
forte", são no idioma de Shakespeare. A
Crazy English é uma faceta extravagan-
te de um fenômeno que assume propor-
ções assombrosas. Em nenhum outro
lugar do planeta o inglês avança tão ra-
pidamente. A China já ultrapassou -
quem diria? — a vizinha Índia em nú-
mero de pessoas capazes de falar inglês
com algum grau de proficiência.

Essa é uma das principais conclusões
de um recente estudo encomendado pe-
lo British Council, órgão internacional
para promoção da cultura inglesa, ao
lingüista David Graddol. EXAME teve
acesso a seu novo livro, English Next
índia, ainda não publicado, que alerta
sobre como a ex-colônia britânica vem
perdendo uma de suas principais vanta-
gens competitivas para a China. Os chi-
neses têm se mostrado mais eficientes
nos investimentos em educação e adi-
cionam cerca de 20 milhões de novos
estudantes de inglês a cada ano. Embo-
ra os números sejam difíceis de precisar,
estima-se que a China tenha praticamen-
te dobrado o número de falantes do idio-
ma nos últimos dez anos, somando cer-
ca de 450 milhões — a cifra inclui des-
de gente com domínio total de inglês até
quem ainda está nos primeiros passos.

de 2008, o governo tornou obrigatório o
ensino de inglês nas escolas para crianças
a partir dos 9 anos de idade. Em cidades
maiores, como Pequim e Xangai, a obri-
gatoriedade começa aos 6 anos. Para
receber os visitantes durante a Olimpía-
da de 2008 e a feira internacional Expo
2010. que acontece a partir de maio em
Xangai, foram criados programas de trei-
namento intensivo para profissionais
como taxistas, médicos e pessoal do se-

tor de turismo. O forte crescimento eco-
nômico do país multiplicou também o
número de jovens com maior poder aqui-
sitivo, ávidos por melhorar suas condi-
ções no mercado de trabalho.

Diante dessa demanda, a China é ho-
je um dos terrenos mais férteis para a
proliferação de negócios nesse segmen-
to da educação. De acordo com a con-
sultoria inglesa Ipsos Mori, há cerca de
50 000 redes de escolas de inglês na Chi-
na, mercado estimado em 4,4 bilhões de
dólares e que cresce em torno de 15% ao
ano. Com a introdução do inglês na vida
escolar de estudantes cada vez mais jo-
vens, a venda de livros didáticos e de
literatura no idioma também cresceu.
Estima-se que os títulos em inglês já
correspondam a um quinto do total de
livros vendidos no país. Entre as empre-
sas de destaque está a New Oriental, de
Pequim, maior rede privada de serviços
educacionais do país. Fundada em 1993.
com capital aberto na bolsa de Nova
York, a New Oriental tornou-se uma es-
trela do mercado — desde o IPO, em
2006, seus papéis valorizaram mais de
420%. Avaliada em 3 bilhões de dólares,
faturou 300 milhões de dólares em 2009
e recebeu mais de 1,5 milhão de matrí-
culas, a maioria em cursos de inglês.

Além de assimilar outra língua a Chi-
na também busca atuar na frente oposta.
Estimam-se em mais de 40 milhões os
falantes de mandarim fora da China nú-
mero que deve crescer com a prolifera-
ção dos chamados Institutos Confúcio,
criados pelo governo para promover a
língua e a cultura chinesa. Já há quase
300 deles espalhados por 88 países. Mas
poucos duvidam que o inglês continuará
sendo por muitos anos a língua domi-
nante. Os países da Ásia, China à frente,
estão formando uma geração de profis-
sionais que devem competir internacio-
nalmente e contribuir para a aproxima-
ção dos mercados. "'Aprender um idioma
global é vital para qualquer nação, não
apenas para a China", disse a EXAME
David Crystal, um dos maiores especia-
listas em linguagem do mundo, autor,
entre dezenas de livros, da Enciclopédia
Britânica da Linguagem. "Hoje o inglês
domina. Quanto vai durar esse triunfo,
ninguém pode prever."

"A China já compreendeu que falar in-
glês é uma habilidade indispensável
para a geração que deseja se encaixar e
prosperar no século 21". diz Graddol.

A expansão do inglês na terra do man-
darim tomou fôlego no período em que
o país intensificou suas relações comer-
ciais e sua disposição de ganhar a aten-
ção da comunidade internacional. Em
2001. quando o país entrou para a Orga-
nização Mundial do Comércio e venceu
a disputa para sediar os Jogos Olímpicos
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