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Estudantes sem vínculo com outro país, mas que querem
estudar no exterior, agora buscam esse tipo de ensino

Bilíngues atraem
novo perfil de aluno

IDIOMA

Thiago Mattos
ESPECIAL PARA O ESTADO

Maria Luisa Fernandes, de 18
anos, estudante do 3.º ano do
ensino médio do Colégio
Humboldt, em Interlagos, zo-
na sul de São Paulo, sempre
quis estudar no exterior. A jo-
vem, que tem aulas em ale-
mão e português, é o retrato
de uma tendência observada
nas escolas bilíngues e inter-
nacionais: famílias que op-
tam por esse ensino para que
os filhos possam, no futuro,
ter mais facilidade para estu-
dar fora e não por causa de
ligações com o idioma ou com
a cultura do outro país.

“É mais fácil estudar na Ale-
manha do que em outro país.
Mas, para isso, é preciso sa-
ber a língua. Há muitas
bolsas para estudan-
tes estrangeiros, e
ainda tenho os ca-
minhos abertos
pela escola”, diz
Maria Luisa, que
se prepara para es-
tudar Economia
em Munique
em 2014.

S i l v i a
Adrião, dire-
tora da Scuo-
la Italiana Eu-
gênio Monta-
le, no Morum-
bi, zona sul,
diz que a mu-
dança é ob-
servada há
três anos.
“Antes, a
m a i o r i a
dos alu-

nos descendia de italianos.
Agora há uma tendência de fa-
mílias que não têm laços com a
Itália e buscam o ensino bilín-
gue para abrir as portas de uni-
versidades europeias e ameri-
canas para os filhos.”

A mudança de perfil fez
crescer em 43% o número de
alunos matriculados nesses
colégios entre 2008 e 2011, de
acordo com a Corus Consulto-
res. E, segundo a Organização
das Escolas Bilíngues de São
Paulo (Oebi), a capital paulis-
ta concentra 75 das 119 institui-
ções do País que focam em um
idioma estrangeiro.

Integrado. O currículo dessas
escolas é formatado basica-
mente de três maneiras. Elas
seguem a grade brasileira –
atendendo às exigências do Mi-
nistério da Educação (MEC)
–, a internacional ou integram
as duas. Neste caso, o currícu-
lo brasileiro é enriquecido
com conteúdos de História,
Geografia e Literatura do país
de origem da escola, mas no
idioma estrangeiro. Discipli-
nas como Matemática e Quí-
mica costumam ser ministra-
das nas duas línguas.

No Colégio Miguel de Cer-
vantes, também no Morumbi,
o currículo integrado significa
horário estendido três tardes

por semana. “Isso repre-
senta um acréscimo de

30% na carga horária”,
afirma Cibele Alon-

so, coordenadora
da escola de origem
espanhola.

A ampliação do
horário é usada

ainda em dis-
ciplinas co-
mo artes e
música, além
de um tercei-
ro idioma.
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Ensino Fundamental

UNIDADE PERDIZES
Berçário: Rua Dona Ana Pimentel, 211
Administração e Educação Infantil: Rua Dona Ana Pimentel, 218
Espaço para Colaboradores: Rua Dr. Costa Junior, 351  
3864.2517 

UNIDADE LIMÃO
Berçário: Rua Madalena Madureira, 281 A
Educação Infantil: Rua Madalena Madureira, 281 B
3858.4681

* UNIDADE SANTA MARIA
Berçário: Av. Deputado Emílio Carlos, 2330
Educação Infantil: Av. Deputado Emílio Carlos, 2330 A
Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II: 
Av. Deputado Emílio Carlos,1531/1541/1569/1601
3936.6655

www.escolaclubedomickey.com.br | www.colegiodomboscosm.com.br

Parceiros

A Escola Clube do Mickey e o Colégio Dom Bosco oferecem atividades esportivas, 
programas culturais e eventos internos, além de promover e incentivar ações de 
responsabilidade social e ambiental.

Berçário
Prédio exclusivo para o Berçário, com infraestrutura 
adequada para os bebês e ambientes divididos por 
faixa etária. 

Educação Infantil
Nesta fase, buscamos instigar a curiosidade das crianças para 
que façam grandes descobertas, por meio da realização de 
projetos e atividades extracurriculares, que também 
incentivam o raciocínio e a socialização nos primeiros anos de 
vida.

* Ensino Fundamental
Os alunos são estimulados a desenvolver habilidades e 
competências, enfrentar desafios e ampliar suas 
potencialidades. Com nosso material didático diferenciado, a 
criança é incentivada a refletir e a utilizar o senso crítico para 
buscar respostas.

Colégios

Vitrine

Futuro.
Maria Luisa
Fernandes:
‘Há muitas
bolsas para
estudantes
estrangeiros’A ut
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Para ter vantagem
cognitiva, porém, os
idiomas devem ser
praticados a vida toda

Falar duas línguas
desde cedo é positivo

SERGIO CASTRO/ESTADÃO

O aprendizado de dois idio-
mas na primeira infância (de 0
a 6 anos) já foi visto com reser-
vas. Havia quem falasse que o
bilinguismo poderia sobrecar-
regar o cérebro ainda em for-
mação. Hoje, especialistas afir-
mam que a habilidade de falar
duas línguas prematuramente

exerce uma influência positi-
va. Eles ressaltam, porém, que
nenhuma criança fica mais in-
teligente porque aprende a fa-
lar mais de um idioma.

“O bilinguismo não aumen-
ta a inteligência, mas exerce
uma influência sobre a habili-
dade cognitiva”, diz a psicólo-
ga Elizabete Flory, doutora no
tema pelo Instituto de Psicolo-
gia da Universidade de São
Paulo (USP). Elizabete afirma
que, para ter a vantagem cogni-
tiva, os bilíngues devem usar
os dois idiomas a vida inteira
(mais informações na pág. 18).

Isso porque no cérebro bilín-
gue ambas as línguas estão ati-
vas, mesmo quando apenas
uma é usada. Assim, é necessá-
rio exercer um certo tipo de
controle sobre o idioma que
não está sendo utilizado. O me-
canismo é similar ao que usa-
mos no dia a dia para focar a

atenção em uma coisa, supri-
mindo interferências irrele-
vantes. “Embora todos nós
usemos esse mecanismo, os bi-
língues treinam mais intensa-
mente o controle”, diz a pes-
quisadora Julia Montales, do
Departamento de Psicologia
Experimental da Universida-

de de Granada, na Espanha.
Estudos indicam que o bilin-

guismo pode ser também um
fator de proteção para o cére-
bro. “Bilíngues, trilíngues ou
poliglotas têm maior resistên-
cia ao aparecimento da demên-
cia. Quanto mais atividade in-
telectual realizamos, desen-
volvemos mais sinapses e,
com isso, lidamos melhor com
situações adversas”, diz Sonia
Maria Dozzi Brucki, coordena-
dora do Departamento Cientí-
fico de Neurologia Cognitiva e
do Envelhecimento da Acade-
mia Brasileira de Neurologia.

A boa notícia para quem não
aprendeu um segundo idioma
na infância é que na fase adul-
ta também há benefícios. “O
que parece crucial é o uso de
ambas as línguas, já que é a ne-
cessidade de resolver a interfe-
rência entre os idiomas que
modula as habilidades cogniti-
vas”, diz Julia. / THIAGO MATTOS,

ESPECIAL PARA O ESTADO

Av. Jabaquara, 1673 – Saúde
csa@colegiosantaamalia.com.br
Tel.: 5070-3555
Site: www.colegiosantaamalia.com.br
Blog: www.colegiosantaamalia.com.br/blog

/ColegioSantaAmalia

Você quer oferecer o melhor para o seu filho. 
Nós também.

O aluno formado no Colégio Santa Amália está preparado para atuar 
de forma relevante na sociedade, construir uma carreira de realização e 
superar os desafios futuros em sua vida acadêmica, profissional e pessoal.

O aluno do Santa Amália está pronto para resolver desde questões de matemática até problemas da 
vida real. Nossos alunos saem do colégio preparados acadêmica e socialmente, prontos para realizarem seus 
sonhos e escreverem as suas histórias.

Dose dupla. Na Eugênio Montale, alunos aprendem italiano
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 set 2013, Estadão.EDU, p. 16-17.




