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Bebês têmaula de inglês
antesmesmode falar
Escolas de idiomas e berçários bilíngues oferecem 1º contato com a língua

ANTÔNIO GOIS
DO RIO

FABIANA REWALD
DE SÃO PAULO

Alexandre, Pedro e Lucas
encontram-se duas vezes por
semana no curso de inglês.
Nada demais, não fossem
eles bebês entre 10 e 18 me-
ses. Acompanhados dos
pais, frequentam o curso Di-
ce,nazonasuldoRio.
De olho em pesquisas de

neurocientistas que apon-
tam que o melhor momento
para aprender uma segunda
língua é na infância, cresce o
númerodeberçários ecursos
que oferecem aulas de inglês
parabebêsrecém-nascidos.
Noscursos especializados,

as aulas costumam ser duas
vezes por semana, por atéR$
400 mensais. Já nos berçá-
rios,em30minutosdiários.

“Essas crianças não se tor-
narão bilíngues por causa de
duashoras de aulapor sema-
na. Mas terão menos dificul-
dade para raciocinar em in-
glês, semqueocérebropreci-
se primeiro fazer a tradu-
ção”, explica Eloísa Lima, di-
retoradoDice.
Estudos mostram que, no

primeiro ano de vida, a crian-
ça tem a capacidade de iden-
tificar e discriminar sons com
perfeição.Por isso, ao tercon-
tato com a língua estrangeira
nessa fase, terá mais facilida-
depara,no futuro,aprendero
idiomasemsotaques.
“Essa capacidade vai ter-

minandono final do primeiro
ano porque ela tem que sele-
cionar os fonemas da língua
que vai falar”, diz Elvira Sou-
zaLima,pesquisadora emde-
senvolvimentohumano.
Mônica Pinaud, procura-

dora da Fazenda, matriculou
seu filho Alexandre no Dice
após a boa experiência coma
filhamais velha, de seis anos,
que também começou as au-
lasdeinglêsprecocemente.
“Ela é totalmente fluente

em inglês, e está tendomuita

facilidade também para
aprenderalemão”,diz.
Para quem se surpreende

com a precocidade, o que di-
zer então quando o contato
com o idioma estrangeiro
aconteceduranteagravidez?
“Uma pesquisa recente [da

Universidade da Columbia
Britânica, no Canadá] aponta
que ouvir duas línguas du-
rante a gravidez pode contri-
buir para o aprendizado de
umasegundalíngua”,dizAn-
tonieta Megale, membro do
Grupo de Estudos sobre Edu-
cação Bilíngue da PUC-SP e
coordenadora de inglês do
Bialik(zonaoestedeSP).

BRINCADEIRA
Para que o contato dos be-

bês como inglêsdêalgumre-
sultado, porém, a neurocien-
tista e colunista daFolhaSu-
zana Herculano-Houzel faz
umaressalva.
“Faz todosentidoaexposi-

ção a uma segunda língua
desde cedo. Mas essa exposi-
ção tem que servir para algu-
ma coisa, como brincar, e so-
bretudo tem que ser prazero-
sa”,afirma.
Por isso, músicas, fanto-

cheebrincadeirasestãosem-
pre presentes na interação
comascrianças.
É o que acontece nas esco-

las Equilibrium, em São Ber-
nando do Campo (Grande
São Paulo), eWishBilingual,
na zona leste da capital, on-
de, apartirdosquatromeses,
osbebês interagemcomalín-
gua estrangeira commúsicas
cantadaspelaseducadoras.
Eloísa, do Dice, lembra

tambémqueosbebêsnãode-
vem ser forçados a frequen-
tarasaulas.
“Se a criança dormiu mal

ou está comdor, não adianta
trazeraqui.”
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Bebêsparticipamdeaula de inglêsno cursoDice, noRio
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As aulas de inglês para
bebês já existemno exterior
há mais tempo. Presente na
Europa e na América Lati-
na, aALLEnglish forBabies
tenta trazer ao Brasil o seu
sistema de ensino para be-
bês,criadoem2001.

Aqui, oLearningFun tem
aulas para crianças a partir
de oitomeses emescolas de
Florianópolis, Brasília, Rio
de Janeiro e Recife. Uma es-
colinha de São Paulo já de-
monstrou interesse, mas
aindanegociaocontrato.
Teresa Catta-Preta, dire-

tora do Learning Fun, afir-
ma que ainda encontra re-
sistência de berçários e pais
ànovidade.
Para ela, o motivo é que

eles aindanãoconhecemos
“benefícios”dométodo.

“Essa exposição
temque servir para
alguma coisa, como
brincar, e temque ser
prazerosa
SUZANA HERCULANO-HOUZEL
neurocientista e colunista da Folha

Paismatriculamseus
filhos jáaos4meses;
objetivoéaproveitara
facilidadedessa fase
emidentificar sons

Curso criadohá
dez anos tenta
entrarnoBrasil


