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� Participou do levantamento 1,67 milhão de adultos interessados em se aperfeiçoar no idioma
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Ranking geral No mundo
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Suécia
Dinamarca
Holanda
Finlândia
Noruega
Bélgica
Áustria
Hungria
Alemanha
Polônia
Rep. Checa
Cingapura
Malásia
Índia
Suíça
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Paquistão
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Portugal
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França
Itália
Hong Kong
Uruguai
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China
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PAÍSES

O ÍNDICE DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 
DA EF (EF EPI) FOI CRIADO EM 2011, COM 
A FINALIDADE DE MEDIR DE FORMA 
PADRONIZADA A PROFICIÊNCIA EM 
INGLÊS ENTRE ADULTOS, COMPARÁVEL 
ENTRE PAÍSES E AO LONGO DO TEMPO

● Há uma certa moda de estudar
mandarim, dada a ascensão eco-
nômica da China, mas os chine-
ses estão aprendendo inglês ma-
ciçamente. Apesar da enorme
distância entre as duas línguas e
do histórico isolamento da China,
o país ficou dez posições acima
do Brasil no ranking. A Education
First normalmente não mantém
escolas físicas, mas na China
possui uma rede e o país repre-
senta uma de suas maiores ope-
rações no mundo.

“Muito em breve o mundo fala-
rá inglês com sotaque chinês”,
brinca Luciano Timm, diretor de
Marketing da EF. A empresa ensi-
nou inglês para 25 mil pessoas
que trabalhariam na Olimpíada
de Pequim, em 2008, com voca-
bulários especializados para ca-
da função, incluindo os árbitros

de cada modalidade.
Em Xangai, o principal centro

econômico da China, as escolas
públicas ensinam todas as maté-
rias em inglês. Em 2006, o valor
de mercado das empresas dedi-
cadas à educação em inglês na
China era de US$ 131 milhões;
neste ano, esse número alcança
US$ 505 milhões. No mundo to-
do, 2 bilhões de pessoas estão
aprendendo inglês, segundo o
linguista britânico David Graddol.

À diferença de povos como os
chineses, japoneses, árabes e
russos, por exemplo, os brasilei-
ros não precisam aprender um
novo alfabeto para estudar inglês
e há mais semelhanças de sons
e mesmo de palavras. Além dis-
so, assinala Vinícius Nobre, presi-
dente do Braz-Tesol, os brasilei-
ros têm uma natural facilidade
de comunicação.

Mas isso não basta. Se nada
for feito, os estrangeiros que pre-
tendem vir para a Copa ou para a
Olimpíada no Brasil precisarão
aprender português./ L.S.
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Método antiquado e salas
cheias explicam dificuldade

Leia. Cesar Callegari deixa
secretaria do MEC

estadão.com.br/educacao

PAULO LIEBERT/ESTADÃO

Em Xangai, escolas
ensinam todas as
matérias em inglês

Baixa proficiência de inglês no Brasil
expõe deficiências no sistema de ensino

● Opinião

To be. Aula de inglês do 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Rui Bloem, na zona sul: ‘disciplina de segunda classe’ tem muita teoria e pouca prática

estadão.com.br

Lourival Sant’Anna

“Do you speak English?” Disfar-
çado de turista estrangeiro, o
repórter do Estado fez essa
pergunta a 110 pessoas que pas-
savam pela esquina da Avenida
Paulista com a Rua Haddock
Lobo. Dessas, 22 responderam
que sim, e conseguiram expli-
car em inglês, com diversos
graus de fluência, como chegar
ao Museu de Arte de São Paulo
(Masp), a 500 metros dali. Uma
em cada cinco. Isso, num dos
pontos do País por onde transi-
ta mais riqueza e, com ela, a
maior proporção de profissio-
nais liberais e empregados de
grandes empresas.

Todos os 88 que responderam
“não” aparentavam ter concluído
ao menos o ensino médio e, por-
tanto,ter passadono mínimooito
anos tendo duas aulas de inglês
por semana. “No, sorry”, descul-
param-sealguns,antes deemude-
cer. Dois policiais militares – cuja
corporação exige o ensino médio
– ficaram olhando, até que um de-
lesbalbuciou:“nostand”,queren-
do talvez dizer “we don’t unders-
tand” (não entendemos). Os que
falavam fizeram cursos particula-
res de inglês e até mesmo inter-
câmbio nos Estados Unidos e na
Inglaterra, e em geral usam o idio-
ma no dia a dia.

A Paulista é um oásis cosmopo-
lita em um deserto monoglota. A
Education First (EF), rede mun-
dial de intercâmbio, aplicou, en-
tre 2009 e 2011, exames em 1,67
milhão de adultos interessados
em aperfeiçoar seu inglês, em 54
países onde o idioma não é nati-
vo. O Brasil ficou em 46.º lugar,
atrás de países como Argentina,
Uruguai, Irã, Peru, China, Vene-
zuela e Síria. A nota média obti-
da pelos brasileiros, 46,86, colo-
cou o País no pior nível, o de “pro-
ficiência muito baixa”.

De acordo com o relatório da
pesquisa, quanto melhor a posi-
çãodopaísnoranking,maioraren-
da e o valor de suas exportações
per capita, maiores os gastos com
pesquisa e desenvolvimento,
mais usuários de internet por 100
habitantes, mais alto o Índice de
Desenvolvimento Humano
(IDH), maiores o gasto público
comeducaçãoeoníveldeescolari-
dadedapopulação. O estudo indi-
ca que o conhecimento de inglês
está para a economia assim co-
mo a infraestrutura.

Luciano Timm, diretor de Mar-
keting da EF no Brasil, observa
que grande parte dos trabalhos
que resultam no Prêmio Nobel é
feita em colaboração. “O cientis-
ta só pode colaborar se falar in-
glês.” Esse é também o idioma
dos negócios e das relações inter-
nacionais, adotado, por exem-
plo, na União Europeia, apesar
de o francês ser a língua nativa
do maior número de países mem-
bros, a começar pela sua sede, a
Bélgica. Timm cita o filósofo aus-
tríaco naturalizado britânico

Ludwig Wittgenstein: “Os limi-
tes da linguagem significam os
limites do meu mundo.”

O repórter esteve em 35 dos 54
países. Neles, escolas de idiomas
não são tão comuns como no Bra-
sil. Quem fala inglês em geral
aprendeu no ensino regular.

Ensino. Para o sociólogo Simon
Schwartzman, do Instituto de
Estudos do Trabalho e Socieda-
de (Iets), a baixa colocação do
Brasil no ranking é compatível
com outras comparações inter-
nacionais, como o Programa In-
ternacional de Avaliação de Alu-
nos (Pisa), que testa a compreen-
são de leitura, matemática e ciên-
cias. No último exame, divulga-
do em 2009, o Brasil ficou em
57.º, de um total de 74 países. Há
um problema geral de qualidade
de ensino.

Dos cerca de 2 milhões de pro-
fessores do nível fundamental e
médio do Brasil, 182 mil ensinam
inglês (134 mil na rede pública e
48 mil na particular), segundo o
Ministério da Educação. Com
duas aulas por semana ao longo
de oito anos, “daria para ensinar

muita coisa”, atesta Vinícius No-
bre, presidente do Braz-Tesol,
que reúne 2 mil professores da
língua. Inglês parece ser uma dis-
ciplina de segunda classe. “O in-
glês entrou no currículo como al-
go obrigatório, cuja necessidade
não era comprovada”, analisa
Nobre. “É sempre a aula de in-
glês que é cancelada quando tem
reunião de pais ou festa junina.”

Kelvin Oliveira, de 17 anos,
conta que só começou a estudar
inglês na 7.ª série, embora o ensi-
no da língua seja obrigatório a
partir da 5.ª. “Na 6.ª série, a pro-
fessora entrou de licença e não
tive nenhuma aula”, diz o jovem,
que na época estudava em uma
escola municipal no Jardim Ro-
dolfo Pirani, no extremo leste de
São Paulo. “Na 5.ª, não lembro
de ter tido inglês.”

Hoje aluno do 3.º ano em uma
escolaestadual, Kelvin é aficiona-
do pela língua: “Eu sempre quis
ver aneve.” Noano passado, pres-
tou a seleção para o programa Jo-
vens Embaixadores, do governo
americano, que envia estudantes
para os Estados Unidos, mas não
passou. Em dezembro, graças a
sua intimidade com computado-
res, conseguiu estágio na rede
Acessa São Paulo e, com o salário
de R$ 390, passou a pagar escola
de inglês. Além disso, ingressou
no Curso de Inglês Online da Se-
cretaria Estadual de Educação.
Resultado: passou em nova sele-
ção dos Jovens Embaixadores e
vai ficar três semanas nos EUA
em janeiro, começando por Wa-
shington. Onde verá muita neve.

Educação. Mesmo com uma grade curricular que contempla ao menos oito anos de aulas do idioma, duas vezes por semana, durante
a educação básica, o País ficou em 46º lugar em um ranking de desempenho que levou em conta 54 países onde a língua não é nativa

No exame anterior da EF, aplica-
do entre 2007 e 2009, o Brasil
obteve nota semelhante à do
atual:47,27, mas ficou em 31.º. Fo-
ram os outros países que subi-
ram. A diferença entre os dois
exames foi o peso muito maior
dado à capacidade de entender o
que se ouve. Os especialistas ou-
vidos pelo Estado concordam
que a dificuldade de falar reflete
a precariedade de um ensino
com métodos antiquados, o foco
na teoria, turmas grandes, sem

separação dos alunos por nível
nem recursos audiovisuais.

O Curso de Inglês Online foi
aberto neste ano e já atendeu 50
mil alunos do ensino médio e da
educação de jovens adultos. Pa-
ra 2013, foram abertas 60 mil va-
gas. Segundo a coordenadora do
programa, Ana Carolina Lafemi-
na, o foco é a fala. Os vídeos simu-
lam situações cotidianas de con-
tato do aluno com estrangeiros.
“Nossa preocupação é a inser-
ção no mercado de trabalho”, dis-

se ela. “A Copa e a Olimpíada
criarão oportunidades de traba-
lho, mesmo que temporário.”

Na rede estadual foram intro-
duzidos desde 1987 os Centros
de Estudos de Línguas, que hoje
somam 226 no Estado, com 150
professores de inglês, espanhol,
italiano, francês, alemão e japo-
nês para 6.065 estudantes a par-
tir da 5.ª série – em um universo
de 3,14 milhões. Na Escola Esta-
dual Rui Bloem, na zona sul de
São Paulo, o curso de inglês tem
apenas 23 inscritos, do total de 2
mil alunos. De acordo com as
professoras, os estudantes estão
mais preocupados em arranjar
estágio e emprego ou preparar-
se para o vestibular. / L.S.

VINÍCIUS NOBRE
PRESIDENTE DO BRAZ-TESOL,
ENTIDADE QUE REÚNE 2 MIL
PROFESSORES DA LÍNGUA
“É sempre a aula de inglês que é
cancelada quando tem reunião
de pais ou festa junina.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A9.




