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A Fernandez Mera Imóveis Prontos junto com o Banco Santander oferecem diversas 
ofertas de imóveis com condições especiais de financiamento para você realizar o seu
projeto. Confira:

Atendimento diferenciado.
A Fernandez Mera e o Banco Santander colocam a sua disposição uma equipe 
especializada para acompanhar você, da escolha do imóvel até a assinatura do contrato.

Pré-análise de crédito em 2 horas*.
Além de manter consultores especializados em cada loja, o Banco Santander dispõe de uma 
estrutura dedicada à atender seus clientes com mais agilidade.

E mais:
• Financiamento de até 80% para imóveis residenciais e de até 60% para imóveis comerciais.
• Taxas competitivas e até 30 anos para pagar.
• Simplificação da documentação.

*Sujeito à análise de crédito e às demais condições do produto. Para conhecer as condições do produto, obter outras informações ou tirar dúvidas, acesse www.santander.com.br/creditoimobiliario ou fale com um dos nossos gerentes. Nota:As condições ora oferecidas poderão ser alteradas ou extintas a qualquer tempo.

www.santander.com.br

FERNANDEZ MERA E SANTANDER:
JUNTOS PARA REALIZAR O SEU PROJETO DE VIDA.

Confira nossas ofertas no Caderno de Classificados deste jornal.

Não é a primeira vez que a hos-
pitalidade beneditina acolhe
comunidades recém-chegadas
à capital paulista. No início do
século 20, d. Miguel Kruse
abriu as portas do mosteiro
aos imigrantes alemães, italia-
nos, ingleses e japoneses. Foi
também ele quem criou o Colé-
gio de São Bento em 1903.

A instituição chegou a anun-
ciar seu fechamento em 2003,
quando contava com 180 alu-
nos. A reitoria atribui a deci-
são a um litígio jurídico: uma
faculdade ocupava o prédio
nos períodos da tarde e da noi-

te, prejudicando a rotina do
colégio. Depois de quatro ten-
tativas frustradas de despejo,
o mosteiro havia decidido jo-
gar a toalha. Mas a situação se
resolveu repentinamente e pu-
deram dispor do edifício. Con-
ta agora com 220 alunos e o
número deve crescer.

O colégio sofreu também
transformações pedagógicas.
Todos os alunos recebem um
acompanhamento periódico e
personalizado: a tutoria. Tam-
bém há uma grande ênfase na
participação dos pais. “Um co-
légio é feito de pais, professo-
res e alunos. Nesta ordem”,
afirma Evandro Faustino, um
dos dois diretores que adminis-
tram o colégio. / A.G.

PARA LEMBRAR

Colégio São Bento
integra chineses à
realidade brasileira
Desde 2007, interesse de orientais pela tradicional escola paulistana
tem crescido; quase 50% dos 220 alunos tem ascendência chinesa

Hospitalidade é
virtude antiga

Alexandre Gonçalves

D. Camilo Dantas explica para
um grupo de crianças o significa-
do das pinturas da Igreja de São
Bento. Alguns dos ouvintes estão
descobrindo o Ocidente agora.
Seus pais vieram da China e esco-
lheram uma das escolas paulista-
nas mais tradicionais – o Colégio
de São Bento – para integrar os
filhos à realidade brasileira.

Em 2007, d. Matthias Tolenti-
no Braga, abade do mosteiro, rece-
beu 17 crianças chinesas que ain-
da não sabiam português. Mon-
tou uma estrutura para vencer a
barreira do idioma e acolher as
famílias e seus filhos. A experiên-
cia deu certo e a procura aumen-
tou. Hoje, quase metade dos 220
alunos tem ascendência chinesa.

Padre Lucas Xiao, um chinês
que vive no Brasil há 14 anos, dei-
xou claro desde o início que a co-
munidade de imigrantes não de-
veria formar um grupo à parte no
colégio. Sabia bem que o princi-
pal interesse dos pais é promover
a integração dos filhos. D.
Matthias pediu sua ajuda para
atender os recém-chegados.

No início, o abade cogitou, por
exemplo, uma adaptação do car-
dápio do colégio à culinária chine-
sa. Padre Lucas aconselhou: as
crianças deveriam se acostumar
ao brasileiríssimo arroz com fei-
jão. Também sugeriu uma regra
para os alunos não falarem man-

darim durante as aulas – com ex-
ceção dos cursos extracurricula-
res para ensino do idioma chinês.

No próximo dia 18, haverá uma
festa junina. Alguém propôs que
as garotas chinesas utilizassem
roupas típicas do Oriente. Mas Ju-
liana Wu, coordenadora do depar-
tamento chinês do colégio, dis-
cordou. Seria melhor que vestis-
sem a indumentária caipira para
se familiarizar com os costumes
do País. A ideia vingou e afixaram

cartazes nos corredores com de-
senhos das combinações mais co-
muns para a ocasião: camisa xa-
drez, vestido, chapéu de palha...

Identidade. Tanto cuidado para
evitar “panelinhas” não significa
desprezo pela identidade chine-
sa. “Nossa cultura tem 5 mil
anos”, recorda Juliana, não sem
uma ponta de orgulho. Na mesma
festa junina, haverá espaço para
estandes de dobradura, pintura tí-

pica chinesa e jian zhi – recorte
artístico de papel. “Fez muito su-
cesso com os alunos no ano passa-
do”, afirma a coordenadora do de-
partamento chinês.

O colégio funciona em tempo
integral. No período da manhã,
são oferecidos cursos regulares.
À tarde, as crianças podem fre-
quentar disciplinas optativas co-
mo balé, piano, jazz, línguas...
Mandarim faz sucesso, não só en-
tre os orientais.

Angel Plaza, por exemplo, está
no 5.º ano e gosta muito das aulas.
“Quero conversar com meus ami-
gos”, justifica. Filho de espanhol
e portuguesa, fala com gosto das
suas raízes judaicas. Reginaldo
Miranda, do 8.º ano, pensa no fu-
turo. “Um sexto das pessoas no
mundo fala mandarim: é mais de 1
bilhão de pessoas”, pondera.

A professora de música Simone
Strublic Kimizuka apresentava o
universo de Dorival Caymmi – po-

voado de pescadores e brisas – às
crianças, quando a classe pergun-
tou se poderia aprender uma mú-
sica tradicional chinesa. A profes-
sora concordou, “desde que os
próprios alunos arrumassem a
partitura”. Na aula seguinte, uma
garota “loirinha, sem nenhum tra-
ço oriental” trouxe a música. As
crianças chinesas traduziram a le-
tra e todos cantaram juntos.

“Naturalmente, as diferenças
culturais trazem desafios imen-

Cultura. Crianças fazem visita monitorada à biblioteca central do Colégio de São Bento. Escola cob



O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 12 DE JUNHO DE 2011 Vida A29

w w w. f m e r a . c o m . b r

IMÓVEIS PRONTOS

Fernandez Mera: São Paulo • São José dos Campos • Jundiaí • Campinas • Sorocaba • Alphaville/Tamboré • Santo André • Rio de Janeiro • Curitiba

www.santander.com.br

Ligue 3066-1212 ou fale com nosso corretor online.

Convivência.
Todos os
brasileiros já
sabem como
dizer ‘olá’ em
mandarim:
‘ni hao’

Tolerância.
Famílias
chinesas não
são católicas,
mas aceitam
bem as aulas
de religião

sos”, aponta Felipe Nery, um dos
dois diretores do colégio e respon-
sável por dirimir conflitos cotidia-
nos. “E não só linguísticos. Mas o
encanto também está aí.” D.
Matthias concorda e afirma que
as diversas culturas não podem
ficar “dentro de redomas”. Ele
acredita que filhos de imigrantes
costumam testemunhar um gran-
de desejo de crescer e se desenvol-
ver. “E isso pode contagiar outros
alunos, o que é ótimo.”

De fato, Juliana costuma con-
versar com pais chineses para
aplacar suas exigências relaciona-
das ao estudo dos filhos, normal-
mente muito altas. “Costumo di-
zer: ‘Você não vê como ele está
melhorando? Você tem motivos
para ficar contente’”, argumenta.

Governo. Visitas de autoridades
diplomáticas chinesas são fre-
quentes e elas não costumam eco-
nomizar manifestações de grati-

dão. “Parte do material que usa-
mos para ensinar mandarim é
doado pelo governo da China”,
afirma d. Matthias. “Recebemos
o título oficial de escola-modelo
para ensino do idioma.”

O colégio oferece cursos de por-
tuguês para estrangeiros não só
aos alunos, mas também para
adultos interessados. O brasilei-
ro Luiz Henrique Barretto viveu
um ano e meio em Xangai e hoje
ensina português para os estudan-

tes chineses no São Bento. “Falo
em mandarim até que tenham
confiança para utilizar só o portu-
guês”, afirma.

O abade do mosteiro vê com
clareza a importância do trabalho
que realiza para a Igreja Católica.
“Nos últimos anos, a Santa Sé
tem tentado reatar relações diplo-
máticas com a China”, recorda d.
Matthias. “Sinto-me privilegia-
do: aqui, é a China que vem ao
nosso encontro.”

CLAYTON DE SOUZA/AE

bra mensalidade de R$ 1.620 para ensino em período integral; vários alunos têm direito a bolsa

Recado. Circular para as famílias chinesas sobre a festa junina

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A28 e A 29.




