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ABC EM DOSE DUPLA
Escolas bilíngües e internacionais atendem cada vez mais brasileiros.
Saiba as diferenças e o que é necessário na hora de implantar este currículo

C
olocar uma segunda língua
dentro da escola como linha
de ensino é uma tendência
das escolas? Os gestores di-

zem que sim. Apesar de não terem
pretensão de estudar em universidades
estrangeiras, muitas famílias vêm pro-
curando esse tipo de escola para que
o filho tenha uma visão ampla, tan-
to na área educacional como na cul-
tural. No entanto, antes de pensar em
seguir essa intenção, é necessário que
fique bem claro: escola internacional e
bilíngüe são distintas, e essa diferença
precisa estar bem clara para gestores e
empresários que têm interesse em in-
vestir nesse mercado.

A diferença básica entre elas, se-
gundo a diretora do programa bra-
sileiro da ISC (International School of
Curitiba), Cláudia Lebiedziejewski, é

que a escola bilíngüe ministra parte do
conteúdo em inglês e parte em portu-
guês, enquanto a internacional lecio-
na quase tudo em inglês exceto, obvia-
mente, língua portuguesa e história e
geografia quando tratam de temas na-
cionais.

"Quando se fala de outros temas
em relação à história, por exemplo, o
conteúdo é todo em inglês, na discipli-
na chamada history. Nós não temos as
aulas meio a meio e o nosso currículo é
formatado nos moldes americanos".

Nas internacionais, são exigidas
certificações como a do Sac's (Southern
Assodation of Colleges and Schools), uma
espécie de Ministério da Educação
norte-americano, para que elas sejam
reconhecidas, ou seja, façam parte do
grupo das escolas internacionais espa-
lhadas pelo mundo e tenham um di-

ploma válido no exterior, assim, a pes-
soa que conclui o ensino médio pode
ingressar em uma universidade lá fora
com mais facilidade.

No entanto, transformar um co-
légio que não é internacional em in-
ternacional é um caminho complexo.
Além de adequar o currículo às exi-
gências do Sac's e do Ministério da
Educação do país, também é indicado
conseguir outras certificações, como
o IB (International Baccalaureate) -or-
ganismo internacional com sede na
Suíça que treina e certifica escolas ao
redor do mundo. "É bastante difícil,
o processo é longo e, por isso, muitas
escolas acabam optando por ser bilín-
gües", ressalta Cláudia.

É o caso da Escola Beit Yaacov, institui-
ção judaica e bilíngüe de São Paulo (SP),
que já iniciou com a finalidade de ser
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bilíngüe. Além do inglês que faz par-
te da metade do currículo em todas as
séries e apenas intercala as matérias
de acordo com o ano, havia o desejo de
preservar os princípios judaicos. Por is-
so, uma das ações da escola é ensinar o
hebraico desde a educação infantil até
o 9° ano, mas como língua estrangeira,
e não de ensino. "A escola nasceu com
essa intenção de ser judaica e bilíngüe,
já que no Brasil ainda não existia ne-
nhuma. Era um desejo da comunidade
judaica no país", enfatiza a diretora do
ensino fundamental e diretora das dis-
ciplinas de língua portuguesa, Rosely
Maria Salim.

Assim como a ISC, a Beit Yaacov
também possui o programa IB, que, de
acordo com Rosely, é algo muito mais
metodológico do que apenas uma sim-
ples certificação. "Ele muda o paradig-
ma do professor convencional que es-
tá acostumado a trabalhar no Brasil,
começando primeiro a desenvolver o
conteúdo e depois o conceito. No IB
é o contrário. Ele tem uma metodolo-
gia específica que primeiro desenvolve
os conceitos e depois os conteúdos. É
uma linha de ensino difícil. Somente
professores muito qualificados con-
seguem desenvolver", explica Rosely.
Coordenadores, diretores e uma boa
parte da equipe também passam por
cursos no exterior para se inserirem
no método e, por mais que a escola
não seja internacional, o IB ajuda na
entrada a universidades estrangei-
ras.

Transformar ou criar uma escola
bilíngüe tem menos trâmites do que
em uma internacional. Para que a es-
cola tenha duas línguas para ensino,
basicamente, a equipe precisa apresen-
tar o projeto pedagógico para a direto-
ria de ensino do estado, assinado por
um professor formado na língua (no
caso das que falam inglês, graduado em
letras-inglês). Porém, segundo Rosely,
tudo muda dentro da escola. "Desde a
contratação dos professores, o currícu-
lo, o perfil de ensino. Tudo segue uma
nova ordem".

DOCENTES QUALIFICADOS
Uma das principais atitudes a ser to-
mada pelo gestor de uma escola in-

ternacional ou bilíngüe é fazer uma
boa seleção de professores. A ISC, de
Curitiba, tem um corpo docente, em
sua maioria, nativo de língua inglesa,
ou seja, professores vindo de países co-
mo Estados Unidos e Canadá, entre ou-
tros. "São professores que falam a lín-
gua nativa, sem sotaque, a conhecem
profundamente. Não é um inglês de
escola brasileira, é um inglês acadêmi-
co e de proficiência altíssima", salien-
ta Cláudia. Na escola judaica, também
são contratados professores bilíngües
nativos e, quando o docente não mi-
nistrará aulas em inglês, ele deve ter,
pelo menos, mestrado.

"AS CRIANÇAS SE
TORNAM INTERNACIONAIS,
ACOSTUMAM-SE A LIDAR
COM OUTRAS CULTURAS.

ESSAS TENDÊNCIAS
MUNDIAIS ESTÃO CADA

VEZ MAIS FORTES"

Trazer professores de fora e pagar
pessoas altamente qualificadas deman-
da investimentos. "Além do salário, no
caso de contratação de estrangeiros, a
escola é responsável por dar toda assis-
tência a esse grupo", diz a diretora do
programa brasileiro da ISC. "Nossa es-
cola, por exemplo, não tem um dono.
Ela é uma associação de pais e das es-
colas internacionais que a mantém, por
isso depende do pagamento das taxas
para continuar viva", explica.

Questionada sobre se o custo para
manter uma instituição de ensino in-
ternacional é mais elevado, Cláudia afir-

ma que ele é equivalente ao que o colégio
proporciona. "Tudo o que oferecemos é
de primeira linha, com um bom cam-
pus, salas de aulas reduzidas, com 15 a
20 estudantes, além dos três diplomas
(do MEC, Sac's e IB). É um ensino per-
sonalizado, e tudo isso custa. Por isso, a
escola internacional é mais cara do que
as bilíngües e as brasileiras".

INTERNACIONAL É SÓ PARA
ESTRANGEIRO?
Nem sempre, mas em sua maioria.
Esse tipo de escola tem esse público-
alvo, enquanto as bilíngües procuram
oferecer um bom ensino de inglês pa-
ra os brasileiros. Por mais que a esco-
la internacional procure ser global, a
ISC, que atende em média 320 alunos,
segundo Cláudia, tem quase metade
dos seus estudantes brasileiros. "Os
brasileiros com uma condição finan-
ceira mais elevada começaram a per-
ceber que era interessante mandar os
seus filhos estudarem fora do país, ou
simplesmente adquirir mais experiên-
cia e 'abrir a cabeça' para esse mundo
globalizado".

Mas o mote principal da escola in-
ternacional é, de acordo com a direto-
ra Cláudia, atender a chamada "po-
pulação flutuante", que são filhos de
estrangeiros que trabalham em em-
presas multinacionais e que neces-
sitam mudar de país, às vezes, mais
de uma vez. "Quando o aluno vem lá
da Holanda ou precisa se mudar pa-
ra Cingapura, ao chegar na escola in-
ternacional ele não vai ter um choque
muito grande, pois o calendário conti-
nua e tudo é parecido. E elas surgiram
ao redor do mundo justamente com es-
se propósito".
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A ISC, por exemplo, surgiu em
1949, quando um grupo de missioná-
rios americanos chegou à cidade e não
tinha uma escola para os filhos estu-
darem. Os pais se reuniram e começa-
ram as aulas em uma pequena sala na
igreja que freqüentavam, a Metodista.
A demanda foi crescendo e ganhou
apoio estratégico no início da década
de 1970 do então prefeito de Curitiba,
Jaime Lerner, que começou a projetar
a CIC (Cidade Industrial de Curitiba).
Com a chegada de diversas indústrias,
surgiu a necessidade de existir no mu-
nicípio uma escola com o perfil. "Foi
aí que o governo cedeu a sede da Vila
Shaffer, uma casa para abrir mais tur-
mas. No fim dos anos 1980 a 1990, os
brasileiros começaram a vir também,
e a escola cresceu mais. Começou com
um grupinho e virou o que é hoje e pe-
lo próprio desenvolvimento da cidade",
lembra Cláudia.

DESDE CEDO
Na Babylândia & Atuação Escola
Bilíngüe, em Niterói (RJ), que aten-
de crianças de dois meses de idade (no
berçário) até o quinto ano do ensino
fundamental, aprender o inglês co-
meça aos três anos de idade. A pro-
posta é que, desde cedo, o aluno tenha
contato e vá se familiarizando com a

língua estrangeira. "Na educação in-
fantil não temos nenhuma estrutu-
ra de língua escrita, então trabalha-
mos muito com o lúdico, ou seja, com
brincadeiras, fotos, músicas e cores.
Muito desenho animado. Para que
eles comecem a internalizar a lingua-
gem de forma oral e tomem gosto pela
língua, o que facilita muito a apren-
dizagem", explica a diretora Maria
Cláudia Sampaio.

Todos os dias, as crianças têm
uma aula de inglês em um ambien-
te diferente das outras salas de aula,
com um espaço onde os quadros, os
vídeos e os cartazes estão na língua
estrangeira. Os alunos devem evitar
ao máximo falar português em sala
e, aos poucos, vão aprendendo pedi-
dos simples como levantar, sair da sa-
la e beber água. "Eles ficam ali imer-
sos. Em um primeiro momento, as
crianças mais escutam do que falam.
É óbvio que não proibimos totalmente
o português nessas aulas, mas evita-
mos. À medida que eles vão crescen-
do, o trabalho vai sendo aprimora-
do, com uma matriz pedagógica", diz
Maria Cláudia.

A equipe bilíngüe da escola, segun-
do a diretora, elaborou materiais e, a
partir do 1° ano do ensino fundamen-
tal, todos os conteúdos são ministra-

dos em português e inglês. "Fica muito
fácil de contextualizar a língua diaria-
mente. Nosso objetivo é que a crian-
ça saia do 5° ano com domínio da lei-
tura e escrita bem amplo em relação à
proposta de cursos fora da escola. Mas
tem que fazer uma proposta atrelada
ao português e bem embasada, para
que o projeto não fique manco".

Na ISC, muitas crianças são rece-
bidas quando pequenas e não falam
inglês, não necessariamente só brasi-
leiros. Muitos alunos japoneses, por
exemplo, chegam à escola e não co-
nhecem nem português nem o inglês
e recebem então um suporte chama-
do de "inglês como segunda língua".
"Elas recebem uma imersão na língua,
com apoio pedagógico e acadêmico e
em um ambiente onde falamos inglês
o tempo todo. Quanto mais cedo ma-
tricular, melhor, mais fácil é a apren-
dizagem. A adaptação é mais simples,
ele não tem medo ou censura", salien-
ta Cláudia. Nesses casos, a criança ga-
nha um buddy (parceiro, "amigão"),
colega que fale a mesma língua e vá
ensinando os lugares básicos da esco-
la, como o banheiro e a biblioteca, até
aumentar a familiaridade com o in-
glês. E multiculturalidade, definitiva-
mente, não é um problema na ISC: cer-
ca de 22 nacionalidades convivem no
mesmo espaço.

Segundo Maria Cláudia, da
Babylândia & Atuação, o mercado pa-
ra escolas bilíngües está mais amplo,
principalmente na cidade onde atua.
"Quando começamos, era a primeira
de Niterói. Hoje, já são cerca de oito. A
base de tudo é inglês, tanto educacio-
nal como cultural. É um segmento em
ascensão". E, tirando todas as adequa-
ções necessárias para se formar e man-
ter uma escola internacional ou bilín-
güe, a diretora salienta que o melhor
parâmetro para medir a qualidade é a
satisfação dos pais. "Muitos ficam em
dúvida na hora de procurar esse tipo
de escola, pensando se as suas línguas
não irão confundir a cabecinha deles.
E aí temos que ter uma base para ex-
plicar como funciona, com argumen-
tos reais. A aprovação tem de vir dos
pais, e o que se nota é que a família es-
tá cada vez mais exigente", destaca. 
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