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Em um momento quando a globalização e o contato entre pessoas de várias origens exige
conhecimento de línguas... Enquanto muitos países se preocupam em ensinar Inglês como
língua franca, e investem pesadamente em educação... Enquanto os universitários brasileiros
não conseguem aproveitar uma das milhares de bolsas de estudo no exterior oferecidas pela
Capes... Quando o Brasil se coloca como uma das maiores economias do mundo... Quando
dois eventos esportivos tem potencial para trazer milhares de turistas ao país... Vem o
senhor com essa idea absurda e na contramão da história e dos interesses da sociedade:
retirar o ensino de inglês das escolas públicas! Qual seu argumento? Bom, se os alunos não
aprendem mesmo, é melhor tirar a matéria. Nada de aumentar a carga horária, valorizar o
professor, proporcionar oportunidades de formação, buscar métodos e materiais mais
adequados... Pra que ter trabalho? Acaba com o inglês. E se esse raciocínio prevalece, que
tal acabar com as outras matérias também? Afinal, a educação no Brasil está longe de
atingir os objetivos que um país desse porte merece. Em um país com gritantes e
vergonhosas desigualdades, as crianças que mais precisam, aquelas que dependem das
escolas públicas para ter acesso à educação, seriam as mais prejudicadas com sua iniciativa.
E o abismo que separa aqueles que podem pagar por cursos e aulas e aqueles que não têm
esse recurso aumentaria mais. Mais desemprego. Menos produção de conhecimento. Mais
desigualdade e criminalidade. Menos futuro para o país. Que tal criar projetos que
melhorem o ensino em geral, e o ensino de línguas em particular?
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A Câmara dos Deputados agradece sua manifestação.

Sua participação é importante para que os deputados federais conheçam os anseios da sociedade.

Para acompanhar a atuação do parlamentar que o representa nesta Casa, cadastre-se em Acompanhe Seu
Deputado, disponível em http://www.camara.leg.br.
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