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Pequenos, bilíngues e cosmopolitas 

Intercâmbios oferecidos por cursos de idiomas ou escolas são relativamente 

comuns. Mas o curso de inglês Dice, do Rio, chamou minha atenção ao 

divulgar que seu programa para os EUA aceita crianças a partir de quatro 

anos. Fiquei curiosa em saber como se comportam meninos e meninas tão 

pequenos, por tanto tempo, longe das famílias e em uma língua estranha. 

Conversei então com a Eloísa Lima, diretora pedagógica do Dice e mestre em 

Neurolinguística pela UFRJ. São lições que podem revelar um pouco mais do 

comportamento dos nossos pequenos em situações especiais, seja em outro 

país ou ali na esquina. 

Para começar, a criança não pode estar em um momento familiar especial, 

como a iminência da chegada de um irmão ou a separação dos pais. Segundo 

Eloísa, a história das crianças pequenas é a mais positiva que existe. 

- As crianças falam inglês o tempo todo, inclusive entre elas. E os menores 

fazem a reversão mais tranquilamente - diz a diretora, dando a primeira pista. - 

A janela de oportunidade da linguagem está abertíssima. Não tem tanto a 

relação da (auto) censura. Os pequenos, até uns sete anos, entram nesse 

barco com muita tranquilidade. Entram na brincadeira como entram na língua 

do P, como se o código mudasse. E os menores são mais obedientes. 

E a saudade? A primeira semana, para as crianças em geral, é a mais difícil, e 

os pais telefonam muito. Às vezes os alunos ficam angustiados com o novo, 

com a língua, e os acompanhantes precisam entrar em sala de aula com eles. 

Do meio para o fim (o programa é de um mês), há um distanciamento familiar 

maior. 

- Mas as crianças menores dão uma deletada, têm uma amnésia temporária 

até. Não têm tanta noção do tempo. E a farra dá uma aquecida - explica Eloísa. 



O grupo fica hospedado todo junto, e há um profissional para cada quatro 

crianças. 

- Consegue-se um distanciamento salutar. Eles ajudam a arrumar a cama, o 

banheiro, coisas que crianças dessa faixa socioeconômica não costumam 

fazer. 

E nem só de estudo vive o programa. As crianças também são levadas a 

passeios, como nos parques temáticos. 

Mas se um aluno não se adaptar de modo algum? 

Ele pode voltar ao Brasil, como menor desacompanhado no voo ou com um 

profissional do Dice, se houver alguma emergência. Muitas famílias acabam 

encontrando os filhos no fim do programa. 

Este ano será o décimo terceiro projeto de intercâmbio do Dice. A escola onde 

ocorrerá o intercâmbio, em janeiro, é a Tildenville Elementary School, que fica 

em Winter Garden, West Orlando, na Flórida. 

As crianças devem ficar mais cosmopolitas. Mas que deve dar um aperto no 

coração dos pais, ah, deve... 

 
 
 
htpp://oglobo.globo.com/blogs/mamaeeuquero/ 


