
GGláucia Morais é professora de inglês da rede municipal 

do Rio de Janeiro e trabalha em escolas bilíngues do 

Programa Rio Criança Global desde que as primeiras 

unidades experimentais foram implementadas, em 2013. 

Ela conta as suas experiências ao longo desse percurso, 

como o projeto se tornou uma política pública e quais são 

os impactos nas vidas dos alunos atendidos, que vivem em 

áreas conflagradas da capital carioca. 

seletivo interno para fazer parte do 

programa bilíngue. O edital era aberto 

para todos os professores da rede, 

independentemente da disciplina, e 

o que pesou muito na seleção foi ter 

fluência na língua inglesa. 

Qual é o perfil das escolas em 

que o programa bilíngue foi 

implementado?

Gláucia: As duas escolas selecionadas 

no primeiro edital ficam em áreas 

conflagradas, ou seja, em lugares de 

risco, com situação de baixo índice 

socioeconômico e muita violência.  

Essa seleção foi baseada, primeiro, 

na questão territorial. Segundo, 

porque apresentavam Ideb (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) 

elevado, mesmo com todas as questões 

que enfrentavam no dia a dia. E terceiro, 

porque a escola aceitou esse desafio. 

O perfil das escolas que participam 

do programa bilíngue se mantém, até 

mesmo nas escolas que ficam na zona 

sul, que é uma área mais favorecida em 

termos socioeconômicos. Por exemplo, 

a escola Agostinho Neto, localizada 

no Humaitá (um bairro nobre do Rio 

de Janeiro), fica entre duas favelas 

grandes e atende alunos da Rocinha. 

Esses alunos da zona sul enfrentam 

os mesmos problemas que os alunos 

dos Complexos da Maré ou do Alemão: 

dependência de benefícios sociais do 

governo, pessoas da família em situação 

de cárcere, usuários de drogas etc. 

Como surgiu o Programa Rio Criança Global?

Gláucia: O Programa Rio Criança Global surgiu a partir 

de um decreto de 2009. Até então, o ensino da língua 

inglesa na Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio 

de Janeiro era focado na leitura. A partir desse decreto, 

que estabelecia o ensino do inglês como prioridade na 

rede, houve uma ampliação do ensino da língua inglesa 

para todos os anos do ensino fundamental nas escolas 

regulares e a abordagem passou a ser focada na oralidade. 

Isso porque a ideia era capacitar os alunos na comunicação 

verbal para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e para 

os Jogos Olímpicos de 2016. Em 2012, a então secretária 

de educação, Cláudia Costin, teve a ideia de criar um 

programa experimental, ou seja, um desdobramento dentro 

dessa política, que seria a criação de escolas bilíngues na 

rede municipal de ensino. O primeiro edital experimental 

aconteceu naquele ano e duas escolas foram selecionadas. 

Uma foi a Escola Municipal Professor Afonso Várzea, que fica 

no Complexo do Alemão, e a outra o CIEP Glauber Rocha, 

que fica na Pavuna, ambas na zona norte do Rio. Nós, que já 

éramos professores da rede, participamos de um processo 

DU
VU

LG
AÇ

ÃO

114 115114



O que muda no ensino de inglês em relação 

às escolas regulares?

Gláucia: A primeira diferença é a carga horária. Nas 

escolas regulares, geralmente são dois tempos de inglês 

por semana. Nas escolas bilíngues, na educação infantil, 

são 15 tempos semanais; no ensino fundamental I são 

10 tempos semanais de exposição à língua. A gente busca 

a integração do conteúdo entre o professor da língua 

adicional e o professor generalista. Além disso, há uma 

diferença no regime de contratação. Nas escolas regulares, 

o professor de inglês geralmente tem uma carga de 16 

horas de trabalho, sendo que 12 tempos do total são em 

sala de aula. Nas escolas bilíngues, a carga é de 40 horas 

semanais. Inicialmente, na escola do Complexo do Alemão, 

nós éramos oito professores de inglês, o que já foi uma 

surpresa, já que as escolas regulares da rede geralmente 

têm três ou quatro professores.  

As escolas bilíngues do Programa Rio Criança Global 

são em período integral?

Gláucia: Sim, em boa parte dessas escolas, os alunos 

frequentam das 7h30 da manhã às 2h30 da tarde, ou das 8h 

da manhã às 3h da tarde. No caso da escola do Complexo 

do Alemão (em que trabalhei a partir do primeiro edital 

experimental), ela ainda oferecia os turnos da manhã e da 

tarde. Quando passou a participar do programa bilíngue, 

houve a mudança também na estrutura da escola, que teve 

que migrar para o turno único. Isso influenciou na quantidade 

de professores, em ajustes de salas de aula, e impactou 

diretamente no sistema de matrículas. Havia ainda a questão 

da aceitação da comunidade escolar, porque essa mudança 

interfere na logística dos pais e dos responsáveis pelos alunos. 

E como foi esse processo de aceitação?

Gláucia: Uma coisa bacana é que eu pude usar o meu 

exemplo de vida para alcançar esses pais. Na época, 

quando um pai falava “professora, o meu filho vai aprender 

inglês pra quê se ele não vai sair daqui do Complexo 

do Alemão?”. Eu chamava esse pai e dizia: “Pai, olha pra 

mim. Eu nasci aqui no Complexo do Alemão e hoje eu 

sou professora de inglês. Eu quis voltar à minha raiz para 

dar essa mesma oportunidade para essas crianças. Por 

que o seu filho não pode aprender?”. Então as crianças 

começaram a levar para casa o que eles adquiriam de 

conhecimento e dividiam com a 

família. Na época, o teleférico que 

ligava as 15 favelas que existem 

no Complexo do Alemão tinha 

muito acesso de turistas, e os pais 

perceberam que os filhos queriam 

mostrar para aquelas pessoas que 

eles estavam aprendendo o idioma 

global. E a comunidade começou a 

abraçar o projeto. A gente mostrou 

que queria dar um recurso a mais para 

o estudante; que ele poderia continuar 

morando ali, se ele assim quisesse, 

mas isso não o impediria de querer 

conhecer outras coisas. 

A mudança da identidade visual 

também foi algo muito importante. 

Mudamos todos os sinais visuais da 

escola, desde as portas, os banheiros, 

a sala dos professores, os números 

das salas; tínhamos as nomenclaturas 

todas em português e inglês. Quando 

os pais iam para as reuniões, os alunos 

faziam questão de mostrar as placas e 

de pronunciar as palavras em inglês. 

Como foi o percurso para o programa se tornar 

uma política pública?

Gláucia: Tratava-se de um programa experimental. Ele 

virou uma política pública a partir do momento em que 

outras escolas passaram a fazer parte do programa 

e nós, que éramos as escolas-piloto, passamos a ser 

multiplicadores. Em 2014, o British Council fez um convite 

para a prefeitura, e a secretária de educação na época, 

Helena Bomeny, indicou-me para participar de um curso na 

Universidade de Oxford, na Inglaterra, sobre o EMI (inglês 

como meio de instrução). Foi a primeira vez que eu fiz 

intercâmbio na minha vida. A oportunidade foi de grande 

valia, o networking foi maravilhoso. Quando voltei para o 

Brasil, consegui avançar em muitas coisas dentro da nossa 

escola, principalmente no sentido dos registros, de gerar 

portfólios para incentivar os professores e defender a 

escola bilíngue como política pública, para que o projeto 

não acabasse com a troca do governo. 

Atualmente, eu participo de um grupo de trabalho (GT) 

dentro da SME que tem como objetivo a criação de um 

documento oficial com orientação curricular para as escolas 

bilíngues do município. Estou fazendo mestrado em Linguística 

na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), e a minha 

orientadora atua como mediadora no processo de criação 

desse documento. Participam desse GT os servidores da 

equipe de língua inglesa da SME e nós, professores de inglês, 

francês, alemão e espanhol da rede. Também participam do 

grupo docentes das universidades – como a PUC-Rio, UERJ 

e UFRJ. Estamos elaborando um documento que leva em 

consideração a realidade das escolas, mas que, ao mesmo 

tempo, seja permanente e norteie o programa de uma forma 

geral. O trabalho está sendo bem bacana e enriquecedor. 

Que tipo de material didático tem 

sido usado nas escolas do programa?

Gláucia: No início do programa, tínhamos 

o material didático desenvolvido 

pela editora parceira da prefeitura 

especificamente para essas escolas, 

principalmente para a educação infantil. 

No ensino fundamental, o material de 

inglês era o mesmo usado pelas escolas 

regulares. Também tínhamos autonomia 

para criar materiais que atendessem às 

nossas necessidades. Quando houve 

a transição de governo, os convênios 

que as escolas tinham com os parceiros 

privados ficaram parados e tivemos 

um corte no material didático. Então 

aproveitamos o que tínhamos de sobra na 

escola e também criamos o nosso próprio 

material. Em 2016, o British Council enviou 

um material sobre as Olimpíadas e as 

Paraolimpíadas, em português e inglês, 

para os 565 alunos e professores da 

nossa escola. Naquele dia, até os pais 

foram na escola para ver o material que 

chegava para os seus filhos. 

Os alunos das escolas do programa 

Rio Criança Global participam do 

exame de proficiência em inglês 

da Universidade de Cambridge, 

da Inglaterra. Como acontece 

essa preparação?

Gláucia: Quando a prefeitura resolveu 

investir na aplicação da prova de 

proficiência de Cambridge dentro das 

escolas, foi um grande desafio. Primeiro, 

fizemos uma investigação. Buscamos 

entender como era o processo da 

prova e a logística para isso. Uma das 

preocupações era garantir a presença 

dos alunos no dia do exame, o que é 

“Eu dizia: ‘Eu nasci 
aqui no Complexo do 
Alemão e hoje eu sou 
professora de inglês. 
Por que o seu filho 
não pode aprender?’”

113 professores de línguas 

(inglês, alemão, espanhol e francês)

PROGRAMA RIO CRIANÇA GLOBAL

8.620 crianças atendidas

28 escolas com pré-escola  

+1 Espaço de 

Desenvolvimento Infantil
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bem difícil em uma área conflagrada, 

ou seja, em que um dia está tudo bem 

e no outro pode haver conflito. Então 

começamos a pensar em estratégias 

que pudessem ajudar na preparação. 

A primeira delas foi a mobilização dos 

professores. O professor de educação 

física, por exemplo, que tinha inglês 

fluente, conseguiu inserir na prática das 

suas aulas vários vocabulários da prova 

–  as preposições, em que geralmente 

os alunos apresentavam muita 

dificuldade –, e isso ajudou muito. 

Com os pais, eu marcava reunião no 

início do ano para falar da prova, mostrava 

o valor do exame e dizia: “O senhor hoje 

tem condições de pagar do seu bolso por 

essa prova? Então, vamos aproveitar essa 

oportunidade!”. Mais próximo da data, 

colava papel até na esquina da entrada da 

favela avisando sobre o exame. Era uma 

movimentação grande, mas dava tudo 

certo. Tínhamos em média duas faltas, do 

total de 100 alunos. 

Você desenvolveu um projeto em parceria com o 

governo do Canadá. Como foi essa experiência?

Gláucia: O projeto começou a partir do contato com o 

programa educacional Big Ideas, do Ministério da Educação 

da Colúmbia Britânica, no Canadá. Fizemos o networking com 

professoras de uma escola de Vancouver onde os alunos 

viviam em uma situação social parecida com a dos nossos. 

O piloto aconteceu em 2016, quando os alunos estavam no 

3º ano do ensino fundamental. Como a turma era bastante 

violenta, não sabiam respeitar uns aos outros; primeiro 

fizemos um trabalho com foco na questão emocional e 

afetiva, a partir de atividades do Big Ideas. Utilizamos o filme 

The Lorax (em português, Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida), 

para trabalhar o tema how do humans affect the environment? 

(como os humanos afetam o ambiente?). 

O ponto alto dessa experiência foi o intercâmbio cultural 

que organizamos, por Skype, entre os alunos canadenses e 

as crianças do [Complexo do] Alemão. Nossos alunos fizeram 

perguntas em inglês para as crianças do Canadá, cantaram 

juntos músicas em inglês, os meninos canadenses também 

fizeram perguntas para eles. Foi um momento maravilhoso, 

primeiro, porque consegui mostrar que a escola pública 

também é capaz de ter a tecnologia a favor da educação. 

Segundo, por permitir que os alunos tivessem acesso a 

pessoas de outras partes do mundo. 

Como você acha que o ensino da língua inglesa pode 

mudar a realidade dessas crianças ?

Gláucia: A primeira mudança que eu vejo é que 

a criança passa a enxergar o inglês como uma 

forma de ter uma vida melhor. Eles perguntam: 

“Professora, quando eu crescer, se eu falar inglês 

igual a você, eu consigo ir na Disney?”. Eu motivo 

muito os meus alunos, porque eu tive professores 

que me motivaram ao longo da vida e porque 

eu acredito no potencial deles. Eles nos tomam 

como inspiração, dizem que querem falar bem inglês e 

ser professores da língua quando crescerem. Os alunos 

também passam a ter maiores aspirações acadêmicas, 

muitos deles querem estudar em colégios federais ou 

militares após terminarem o 5º ano [na escola bilíngue], 

ou tentar uma bolsa em escolas privadas, para poder entrar 

na universidade pública. Eu acho que o ensino de língua 

inglesa é, na verdade, um transformador social.  //

“Eu vejo o ensino de 
língua inglesa como 
um transformador social”
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