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Escola bilíngue e internacio-
nal não são a mesma coisa.
Na bilíngue, como é a de Al-
phaville, utiliza-se o calendá-
rio letivo e os parâmetros
curriculares nacionais – po-
dendo oferecer currículos
extras. Na internacional, o
currículo vem de fora – de
acordo com o país de origem
da instituição – e o ano letivo
pode começar em agosto,
quando Europa e Estados
Unidos iniciam as aulas.

“A gente gosta de aprender outros idiomas. Mas, de verdade, cada
um gosta mais da língua do país onde nasceu.” Ana Paula Meirelles, brasileira, de 5 anos

Em Alphaville, na Região Metropolitana de São Paulo, brasileiros convivem com filhos de funcionários de multinacionais
que vieram viver aqui; imersão no inglês é total até os 4 anos de idade e depois as aulas são dadas também em português

AEscola Internacio-
nal é apenas uma
das cerca de cem ins-
tituições do País

que educam em dois idiomas.
Só na capital existem cerca de
70 colégios bilíngues.

“E esse número tem cresci-
do exponencialmente, à medi-
da que os benefícios desse en-
sino têm sido mais reconheci-
dos”, diz Ana Paula Mariutti,
presidente da Organização Es-
colas Bilíngues de São Paulo
(Oebi).

O público-alvo desses colé-
gios – muito além dos estu-
dantes estrangeiros que vi-
vem por aqui – é composto de
crianças brasileiras cujas famí-
lias querem garantir a fluên-
cia na “língua oficial” do mun-

do, o inglês.
O diretor da Escola Interna-

cional de Alphaville, Ricardo
Chioccarello, conta que foi de
olho nesse público que a institui-
ção foi criada, em 1999. “No co-
meço, tínhamos quase 100% de
brasileiros.”

A chegada dos estrangeiros,
que hoje correspondem a quase
20% dos alunos, foi gradual e re-
sultado de dois movimentos. O
primeiro, a atratividade econô-
mica do País, que trouxe muitas
multinacionais aos centros em-
presariais da região de Barueri.

O segundo fator foi a maior
“abertura” dos pais estrangeiros
a matricularem os filhos em uma
escola com língua inglesa, mas
brasileira. Porque, diferente-
mente das escolas internacio-

nais, que seguem calendário e
currículo do país de origem, as
bilíngues usam os parâmetros
do Ministério da Educação
(MEC) do Brasil.

Uma situação que se torna
mais corriqueira conforme os
contratos de trabalho dos expa-
triados estão mais estendidos –
chegam a passar dos cinco anos –
e cresce o número de estrangei-
ros que pretendem se estabele-
cer de vez no Brasil.

E, principalmente se os filhos
forem ainda pequenos, a escolha
pela bilíngue tem se tornado ain-
da mais frequente. “Muitas famí-
lias querem inserir o filho na cul-
tura do país em que vivem, fa-
zem questão que ele aprenda a
língua local”, afirma Ana Paula.

Sempre respeitando, é claro,
os princípios culturais da crian-
ça. Na escola de Alphaville, expli-
ca Chioccarello, há cardápios di-
ferenciados para os indianos
que, por questões religiosas, não
comem carne.

Benefícios. Enquanto isso, o bi-
linguismo, acusado de causar

confusão no aprendizado,
tem sido absolvido porpesqui-
sas acadêmicas. Segundo um
estudo das instituições Con-
cordia University, York Uni-
versity e Université de Pro-
vence, publicado no ano pas-
sado, crianças bilíngues não
apenas não confundem os
dois idiomas que aprendem
como apresentam vantagens
em comparação aos amigos
monolíngues.

Com base na observação de
um grupo de 63 crianças de 2
anos de idade, os pesquisado-
res perceberam que os bilín-
gues desenvolviam uma me-
lhor atenção e conseguiam se
focar mais nas tarefas que exe-
cutavam.

“O cérebro de alguém ex-
posto a mais de um idioma re-
gistra outro código de comu-
nicação, fica mais criativo”,
defende Ana Paula. “Isso
acontece de forma lúdica,
sem sofrimento. A criança
não vai à escola aprender in-
glês, ela aprende por osmose,
porque lá se fala essa língua.”
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ESCOLA BILÍNGUE REÚNE
ALUNOS DE 24 PAÍSES

GRINGOS QUEREM
FILHOS FLUENTES
EM PORTUGUÊS

Bilíngue X
internacional

Colaboração. Recém-chegados aprendem português com ajuda dos colegas mais experientes da turma; o indiano Ritwij Ghosh (à frente), de 5 anos, é fluente em quatro idiomas
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C harlie Shull, de 5
anos, é uma das seis
crianças que se sen-
tam em volta da pro-

fessora para a aula de leitura.
O livro do dia é Como Pegar
uma Estrela e está escrito em
português. Charlie se mudou
para o Brasil no mês passado e
ainda não entende nada da lín-
gua. Mas vai compreender a
história. Quem vai lhe ajudar
são os cinco amigos: um india-
no, um guatemalteco, um ar-
gentino, uma americana e
uma brasileira.

À medida em que a profes-
sora narra o texto, os amigos
fazem uma tradução detalha-
da. “The boy wanted a star
only for him”, explica Noah, o

argentino. “In Portuguese, star
is estrela”, fala Ana Paula, a brasi-
leira. E assim, página após pági-
na, Charlie se diverte e aprende
português. Daqui a alguns meses
– garantem os amiguinhos com
mais tempo de experiência –, ele
não mais precisará de ajuda.

Em comum, o fato de serem
filhos de executivos – funcioná-
rios de multinacionais que fo-
ram transferidos para o Brasil e
ficarão por aqui algum tempo a
trabalho. O encontro dessas
crianças na Escola Internacional
de Alphaville se dá por duas ra-
zões: o fato de o colégio ser bilín-
gue e a localização privilegiada,
onde se concentram os escritó-
rios das grandes empresas.

Por ali, incluindo os alunos do
ensino fundamental e médio, há
estudantes de 24 nacionalida-

des. As aulas seguem um currícu-
lo de imersão total em inglês até
os 4 anos e, posteriormente, ins-
trução em ambas as línguas: in-
glês e português.

Os 20 americanos ainda são a
maior parte dos estrangeiros,
mas já há representantes de na-
cionalidades mais inusitadas em
solos tupiniquins, como um ira-
niano e o pequeno Ritwij Ghosh,
o garoto indiano de 5 anos de ida-
de que estuda na sala de Charlie.

Em que língua você vai falar
comigo? Era isso que dizia o ros-
to de Ritwij. Ele é fluente em qua-
tro línguas: as duas de seu País
natal, o inglês e o português.
Também arranha no espanhol.
As três últimas ele aprendeu nos
últimos dois anos, quando che-
gou ao Brasil. “O meu português
é o melhor de casa”, gaba-se.

Filho único, Ritwij está no Bra-
sil porque o pai veio transferido
da Índia. E, como a maioria dos
estrangeiros da escola, não tem
um futuro definido. Pode ser
que fique muito tempo por aqui
ou que volte à Índia em breve.
Mas, contador de história como
é, ele não se importa. “Por en-
quanto, quero morar um pouqui-
nho em cada país. Depois que eu
crescer, vou para outros plane-
tas”, diz com convicção e portu-
guês perfeito.

Realidade. O papo com os mais
velhos tem menos fantasia. No
caso deles, a adaptação é mais
complexa porque envolve, além
do aprendizado da língua – uma
tarefa que fica mais difícil confor-
me aumenta a idade –, uma com-
preensão do currículo local.

Na primeira aula de geogra-
fia que assistiu no Brasil, o
americano Ryan Zele, de 15
anos, cometeu uma “gafe”. À
pergunta sobre quantos são
os continentes, ele não hesi-
tou: “Sete”. Todos riram. En-
tão Ryan explicou que os EUA
dividem o continente ameri-
cano em dois: a América do
Norte e a América Latina. “Lá,
aprendi que sou americano.
Aqui dizem que sou estaduni-
dense e os brasileiros tam-
bém são americanos.”

Apesar de não concordar
muito com essa interpretação
à brasileira, Ryan relevou. Afi-
nal, é para essa parte da Améri-
ca que o padrasto veio, fugin-
do da crise. Há dois anos no
Brasil, já garantiu seu espaço
no setor de logística e trans-
portes. “Como aqui não há
problemas na economia, os
negócios vão muito bem.”

De fato, para quem estuda
ali, a crise é mesmo problema
dos outros continentes. As
mensalidades chegam a R$ 3
mil e o número de alunos cres-
ce a cada ano: quando nasceu,
em 1999, tinha 340 matricula-
dos. Hoje são 670.
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