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Instituições contratam escolas de idiomas para adaptar ensino de línguas estrangeiras às 
necessidades dos cursos. Estratégia rende ensino qualificado para o aluno e diferenciais 
competitivos para as instituições. 

 
Há algum tempo o conhecimento avançado de outros 
idiomas, principalmente o inglês, é fundamental para 
qualquer profissional que almeja sucesso em sua área. 
Longe de ser considerado apenas um diferencial para o 
aluno, o conhecimento de línguas estrangeiras é um filtro 
para muitas organizações no momento de contratar seus 
colaboradores. Ciente disso, as instituições de ensino 
superior procuram oferecer um ensino diferenciado de 
outros idiomas. 
 

Se a especialização necessária não está disponível dentro da instituição, uma das soluções é a 
contratação de escolas de línguas. Experientes no mercado de cursos livres, elas oferecem a 
metodologia e seus professores aos campi de ensino superior. A prática é muito comum em 
entidades que se dedicam ao ensino fundamental e médio, mas há uma tendência para que as 
parcerias se estendam para o ensino superior, tanto no modelo extracurricular quanto 
intracurricular. 
 
Uma das pioneiras na aplicação de um modelo intracurricular para o ensino superior, a Cultura 
Inglesa firmou, no final de 2006, uma parceria com a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) para ministrar o idioma inglês no novo curso de Relações Internacionais. "Já 
trabalhávamos com parcerias em outros níveis de escolaridade, mas acreditávamos no 
potencial de nossa metodologia aplicada ao ensino superior e procuramos faculdades para que 
assumíssemos seus currículos. A ESPM gostou da nossa proposta e nos convidou", afirma 
Denise Aires, da Cultura Inglesa. 
 
Segundo a ESPM, na decisão de optar pela Cultura, pesou a experiência da instituição em 
aplicar exames de proficiência e a possibilidade de formar classes homogêneas com alunos do 
mesmo nível. "Outra vantagem que a ESPM ganha é o core business da própria Cultura. Aliam-
se duas grandes instituições que têm presença marcante no quesito qualidade e tradição, cada 
uma com suas expertises. Estamos, também, ampliando essa modalidade de parceria para os 
outros cursos e formamos turmas especiais para funcionários da ESPM", revela Sérgio Pio 
Bernardes, diretor nacional do curso de graduação em Relações Internacionais da ESPM. 
 
Segundo o diretor, o planejamento do curso envolveu extensas reuniões durante o ano de 
2006 com o objetivo de formatar um programa adequado ao nível e às necessidades de alunos 
de graduação de uma escola de elite. "A Cultura Inglesa desenhou um curso com conteúdo 
acadêmico, voltado à futura área profissional dos estudantes. Os professores têm experiência 
na formação de executivos de negócios e estão acostumados a promover um ensino com 
foco", afirma Bernardes. 
 
A avaliação segue os mesmos moldes das outras disciplinas dos cursos, tanto nas notas 
quanto na freqüência exigida pelos alunos. No entanto, a formação de turmas possui número 
limitado de estudantes, visando atingir os objetivos pedagógicos da escola de inglês. "Os 
professores também serão avaliados, tanto pelos estudantes quanto pelas chefias de 
departamento e direção do curso. Eles passarão por treinamento na Academia de Professores 
da ESPM, que, semestralmente, oferece programas na área de técnicas de ensino-
aprendizagem, avaliação, fonoaudiologia, expressão corporal, jogos de aprendizagem, entre 
outros", descreve o diretor. 
 
Pedro Leme, aluno do 1º ano de Relações Internacionais da ESPM, soube da parceria no ato da 
matrícula.  



"Foi uma boa surpresa saber que estudaria com uma escola conceituada dentro da própria 
faculdade, sem ter de me deslocar para ter um bom aprendizado do idioma inglês e com meus 
colegas. Eu não sabia que existia esse tipo de parceria." Pedro já teve as primeiras aulas e 
aprova o convênio. "Notei que o curso é bem voltado para a área de relações internacionais, 
com foco nas necessidades do dia-a-dia dos profissionais da área." 
 
A maioria das escolas, porém, prefere adotar o modelo extracurricular. Diferentemente do 
curso intracurricular, as parcerias extracurriculares consistem na disponibilização de uma 
metodologia consagrada no mercado para que as instituições de ensino superior possam 
oferecer um diferencial, mesmo fora do currículo padrão do curso. As vantagens são descontos 
e horário adaptado aos estudantes que não dispõem de tempo para se deslocar e estudar em 
outras localidades. 
 
Como a Cultura, a Skill também priorizava as ações do seu departamento de parcerias nos 
ensinos fundamental e médio, mas foi automaticamente levada a atuar no ensino superior 
graças à demanda do mercado. "Ainda estamos trabalhando e aperfeiçoando esse modelo. 
Estamos nos preparando ao longo dos anos para atender aos interesses específicos das 
diversas áreas de conhecimento", afirma Eduardo Morin, diretor pedagógico da Skill. 
 
Para atingir o objetivo, Morin aposta em uma metodologia de ensino sócio-interacionista, 
recomendada nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação. "O pouco 
conhecimento de idiomas estrangeiros é comum nos alunos universitários, até mesmo em 
cursos de Letras, Tradução e Comércio Exterior. Para suprir essas deficiências, o curso da Skill 
aposta em uma mistura de contextos genéricos e específicos do cotidiano do aluno." 
 
Para a Fisk, as parcerias são vistas como um meio de expandir a atuação de unidades ou 
franquias que não comportam mais alunos, seja pela sua estrutura física, seja pela capacidade 
de captar alunos em determinada região. "Ao mesmo tempo, oferecemos às instituições uma 
oportunidade de aumentar o potencial de seus alunos por meio de uma metodologia de ensino 
de idiomas com respaldo do mercado", revela Christian Alberto Ambros, executivo de 
marketing da rede. 
 
O CNA também trabalha com instituições de ensino dos diversos níveis, mas, por opção da 
administração nacional, não atua na grade curricular. Sílvio Montessanti, coordenador de 
convênios da rede, acredita que o investimento necessário seria alto demais para a maioria 
das instituições, já que o grupo só atua com a formação de turmas pequenas. Sem essa 
prerrogativa, o modelo desfiguraria a metodologia do curso. "Também trabalhamos em escolas 
que possuem o ensino de idiomas na grade, mas atendemos às exigências do Ministério da 
Educação para que os alunos possam pedir dispensa dessa disciplina em sua carga horária." 
 
Montessanti diz que as escolas procuram as redes tanto para oferecer facilidades aos alunos 
quanto para agregar valor à marca. "O mantenedor da instituição quer vincular o nome de sua 
escola a uma marca consagrada e, assim, gerar visibilidade", acredita. 
 
O Centro Universitário Mauá cede, gratuitamente, instalações para o CNA. Além de possuírem 
a facilidade de cursar inglês no campus de São Caetano do Sul, os alunos de engenharia e 
ciências administrativas contam com valores 30% menores que os praticados pela escola no 
mercado. "A escolha pelo CNA veio de reuniões entre dirigentes da Mauá e representantes do 
centro acadêmico, que levaram em consideração a proposta pedagógica e o custo. A maioria 
dos alunos que participa dos cursos trabalha o dia inteiro e ganha muito tempo com essa 
parceria. A vantagem do convênio é a comodidade que oferecemos aos alunos", afirma Otávio 
Silvares, reitor da instituição. 
 
As Faculdades Campos Salles, que possuem parceria com a Skill para os cursos de Comércio 
Exterior e Secretariado Executivo, também não contam com compensações financeiras no 
acordo, além de colocar à disposição dependências do campus para peças de divulgação da 
escola e salas com recursos audiovisuais adequados para a oferta de aulas adicionais.  
 



Em contrapartida, os alunos ganham descontos e podem participar de eventos culturais 
promovidos pela Skill, como minicursos de imersão gratuitos e palestras voltadas à sua área 
profissional. Para Eduardo Morin a parceria é positiva para os dois lados. "É uma forma de as 
instituições reverterem a ociosidade de salas de aula e outras instalações em vantagem para 
os estudantes e para a própria instituição. O convênio também pode garantir uma melhor 
colocação dos formandos no mercado de trabalho, reforçando a imagem institucional". 
 
ESTÍMULO AO INTERCÂMBIO É UMA BOA OPÇÃO 
 
O modelo de parcerias com cursos livres de idiomas é bem recebido por especialistas: ajuda a 
desmontar uma barreira de acesso ao mercado profissional ao oferecer ao aluno a 
oportunidade de estudar com grupos que têm expertise em treinar pessoas para a fluência em 
línguas estrangeiras. 
 
Para Elizabeth Balbaschevsky, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Ensino Superior da 
Universidade de São Paulo (Nupes), iniciativas do gênero devem ser valorizadas, desde que 
realizadas com critérios que garantam sua eficiência. "Algumas das escolas envolvidas 
possuem um trabalho sério, reconhecido no mercado e são capazes de ajudar os estudantes a 
superar as deficiências que trazem dos níveis anteriores de ensino, cujo trabalho no campo de 
idiomas costuma ser insuficiente para que os ingressantes do ensino superior saibam se 
comunicar na língua estrangeira." 
 
Para a pesquisadora, a vantagem desse tipo de cooperação é a oferta de programas atrelados 
às necessidades de diferentes grupos em vez de uma disciplina que não enxerga o nível de 
cada estudante. "O maior problema de ministrar curso de línguas junto com a estrutura da 
grade didática convencional é não considerar as diferenças de conhecimento dos alunos. Esse 
tipo de parceria permite atendê-los de forma mais eficiente." 
 
Elizabeth ressalta que é importante para a instituição avaliar bem antes de escolher os 
possíveis parceiros, dando preferência para organizações com vasta experiência na área e 
qualidade didática reconhecida. Outra recomendação é não se prender somente ao convênio e 
oferecer oportunidades para que os alunos possam praticar o idioma e ter contato com a 
cultura dos locais onde ele é falado. "O ideal seria criar centros que ofereçam outros tipos de 
cursos ministrados no idioma em questão e promovam intercâmbios no próprio campus com 
estrangeiros. Como esse tipo de atividade é economicamente inviável na maioria dos casos, 
uma alternativa seria investir mais intensamente em intercâmbios comuns, pelos quais a 
universidade possa mandar alunos para fora do país e receber estrangeiros". 
 
Fonte: Ensino Superior, a. 9, n. 102, p.24-26, mar. 2007. 


