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É fundamental diminuir a distância entre o 

que se diz e o que se faz, de tal forma que, 

num dado momento, a tua fala seja a tua 

prática. 

(Paulo Freire)



RESUMO 

 

O cenário educacional brasileiro no âmbito das escolas privadas se alterou nos últimos 

anos devido ao aumento da demanda por ensino de qualidade associado à 

proficiência e fluência em, ao menos, um idioma estrangeiro, no geral, a Língua 

Inglesa. Assim, tem crescido o número de instituições bilíngues, nas quais as famílias 

matriculam seus filhos com a intenção de que desenvolvam fluência, desde cedo, em 

outro idioma. Nessas instituições, busca-se a presença de um educador de língua 

estrangeira capacitado, com fluência, pronúncia e prosódia próximas às nativas e, 

nem sempre, se discute a importância da presença de um professor de Língua 

Portuguesa que tem contato diário com a linguagem da criança. Para que isso ocorra, 

é necessário que os professores tenham formação universitária adequada que 

contemple os conceitos de ensino bilíngue para que possam ser aplicados no 

cotidiano escolar. Sabendo disso, o objetivo central desta pesquisa é compreender de 

que maneira tem ocorrido a formação dos profissionais que lecionam em instituições 

de ensino bilíngue e como essa formação influencia seu fazer pedagógico. Os 

educandos oriundos dos cursos de Licenciatura, espaço de formação para a docência, 

tem de saber articular teoria e prática em sala de aula em um ambiente bilíngue. A 

partir disso, questiona-se, com base nos pressupostos teóricos de Baker & Wright 

(2017), Freire (2011, 2015 e 2016), Mello (2009 e 2010), Meaney (2009), Megale 

(2005) e outros, a presença de um professor qualificado, que valide as contribuições 

dos alunos para seu aprendizado.  

 

Palavras-chave: Educação bilíngue; Formação de professores; Licenciaturas. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Brazilian educational scenario in private schools has changed in recent years due 

to the increase in demand for quality teaching associated with proficiency and fluency 

in at least one foreign language, in general, the English Language. Thus, the number 

of bilingual institutions has grown, in which families enroll their children with the 

intention of developing fluency from an early age in another language. In these 

institutions, the presence of a trained foreign-language educator with fluency, 

pronunciation and prosody close to the native ones is valued, and, not always, the 

importance of the presence of a Portuguese-language teacher who also has daily 

contact with the language of the child is discussed. For this to occur, it is necessary for 

teachers to have a good university education that contemplates the concepts of 

bilingual education, so that they can be applied in the school routine. Knowing this, the 

main goal of this research is to understand how the learning process of professionals 

who teach in bilingual education institutions has taken place and how this training 

influences their pedagogical performance. Those educated from the undergraduate 

courses, a training space for teachers, must know how to articulate theory and practice 

in the classroom in a bilingual environment. Based on the theoretical assumptions of 

Baker & Wright (2017), Freire (2011, 2015 and 2016), Mello (2009 and 2010), Meaney 

(2009), Megale (2005) and others, the presence of a qualified teacher, who validates 

the students' contributions to their learning is questioned. 

 

Keywords: Bilingual education; Teacher’s training; Graduation. 
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INTRODUÇÃO  

 

A educação oferecida pela escola – a educação escolar - tem papel essencial 

no desenvolvimento de crianças e adolescentes e em sua formação como cidadãos 

integrais e atuantes na sociedade. Além disso, é de responsabilidade das instituições 

escolares o preparo e a capacitação dos indivíduos para o mercado de trabalho e sua 

futura atuação profissional.  

Atualmente, na sociedade ocidental contemporânea, movida pelos ideais 

capitalistas, para que uma pessoa seja considerada bem-sucedida, é necessário que 

tenha um emprego socialmente valorizado, com boa remuneração. Para alcançar tais 

vagas no mercado de trabalho, é comum encontrar a exigência de, ao menos, 

proficiência em um idioma estrangeiro. 

Para isso, um novo mercado educacional privado se descortinou e famílias têm 

investido altas quantias monetárias em cursos que oferecem proficiência em idiomas 

estrangeiros desde a primeira infância. Assim, pais investem em diferentes maneiras 

de educação escolarizada, principalmente nas que envolvem aprendizado e domínio 

de outras línguas, em cursos de idioma, escolas de ensino bilíngue ou cursos em sites 

e aplicativos on-line. 

Com o rápido aumento dessa nova demanda, cresceram também as ofertas de 

variadas metodologias de ensino de outras línguas. Isso ocasionou o surgimento em 

larga escala de instituições de ensino que oferecem como produto a proficiência e a 

fluência no idioma determinado pelo estudante e por sua família, pautado por um 

método de ensino específico. 

A oferta de educação bilíngue no Brasil cresce na medida em que famílias de 

classe média e alta veem a aquisição de uma segunda língua desde a infância, como 

primordial para o sucesso pessoal, profissional e educacional de seus filhos. Desse 

modo, aumenta o número de investidores que buscam ampliar o mercado de escolas 

que ofereçam ensino bilíngue, principalmente nas grandes cidades brasileiras. 

Nas últimas décadas, as famílias têm visto seus filhos vivenciarem os ciclos do 

Ensino Fundamental e Médio, tanto em escolas privadas quanto públicas, tendo aulas 

de idiomas estrangeiros, principalmente inglês, sem, contudo, concluírem os cursos 

como fluentes e proficientes na língua.  
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Desse modo, surgem as escolas bilíngues, motivadas por aspectos históricos, 

culturais e econômicos, que almejam atender famílias que, ao se preocuparem com a 

educação de seus filhos, buscam, principalmente, uma formação que colabore com a 

sua vida profissional futura1. 

Nesse contexto, as crianças são expostas a duas realidades de maneira 

concomitante: uma vida extraescolar em um idioma e outra, escolar, em um segundo 

idioma.  Como o Brasil é um país monolíngue, cuja única língua oficial é o português, 

todas as relações sociais formais ocorrem na língua portuguesa e ela é um elemento 

importante para a construção da identidade da nação brasileira e de sua cultura de 

modo geral.   

Assim, nas instituições de ensino bilíngue, a instrução se dá majoritariamente 

por meio do idioma estrangeiro, enquanto se espera que a aquisição da língua 

materna ocorra por meio das relações familiares e sociais existentes fora da escola. 

Isso porque, junto ao ensino do idioma, as instituições educacionais oferecem também 

a inserção cultural necessária para que os educandos possam adquirir, de fato, o 

segundo idioma. 

São vastas as possiblidades de segundo idioma oferecidas nas escolas 

bilíngues do Brasil. Entretanto, encontra-se a língua inglesa com maior frequência 

nessas instituições.  

O processo de ensino-aprendizagem no contexto bilíngue requer oferta não 

somente de dois idiomas, mas também apresentação e inserção dos educandos nos 

aspectos culturais dos países falantes da língua em estudo, de modo que 

compreendam que a língua não é somente um instrumento de comunicação, e sim de 

ampliação da cultura. A educação, assim, é vista como um “processo de formação e 

informação e, na medida em que consiga suscitar no aprendiz o gosto pelo aprender, 

terá maior chance de atingir seus objetivos” (VASCONCELOS, 2012, p. 108). 

Dessa forma, os educadores de instituições bilíngues precisam ser altamente 

capacitados, uma vez que ensinar e aprender, ainda mais em dois idiomas 

simultaneamente, tem relação com o esforço “crítico do professor de desvelar a 

 
1 Essa procura se dá no âmbito das classes econômicas mais favorecidas, uma vez que os 
valores médios de mensalidades nas escolas bilíngues da cidade de São Paulo em 2019 
variam entre três e seis mil reais. 
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compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando 

como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou 

professora deve deflagrar” (FREIRE, 2015, p. 116). 

  Foi a partir dessa perspectiva que surgiu a questão norteadora dessa pesquisa: 

quem são profissionais que lecionam em instituições de ensino bilíngue e como se dá 

a sua formação? 

No cenário atual, em que as práticas de ensino bilíngue têm aumentado 

gradativamente em instituições novas ou já existentes, esta proposta justifica-se na 

medida em que se faz primordial identificar a formação dos professores para que se 

compreendam as lacunas em sua capacitação, com o intuito de beneficiar o processo 

de aprendizagem dos alunos desses mesmos docentes. 

Estudar e analisar o ensino bilíngue torna-se, então, uma emergencial 

necessidade frente à crescente ampliação do mercado na área. Para que seja 

possível amparar o desenvolvimento dessas instituições por meio de bases teóricas 

consistentes que facilitem, de fato, o processo de ensino-aprendizagem, fazem-se 

primordiais as pesquisas e os estudos sobre educação bilíngue e bilinguismo, bem 

como o estabelecimento de relações entre as teorias do bilinguismo com a práxis 

pedagógica exigida nessas escolas.  

Ainda, esta dissertação tem como motivação uma vivência pessoal, uma vez 

que a pesquisadora deste trabalho passou por essa experiência: encontrando-se 

licenciada em Letras com habilitação em língua portuguesa e língua inglesa, foi 

procurada por instituições de ensino bilíngue para atuar na educação infantil sem, 

contudo, ser graduada em um curso de Pedagogia2. 

A partir disso, delineiam-se os objetivos deste estudo. Como objetivo geral, 

procurou-se conhecer e analisar de que maneira ocorre a formação dos educadores 

que lecionam em instituições de educação bilíngue e como essa formação se reflete 

em sua prática pedagógica. 

Para isso, foi necessário: conhecer os conceitos de educação bilíngue; 

compreender a trajetória do ensino bilíngue no mundo e no Brasil; identificar aspectos 

 
2 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o licenciado em Letras está autorizado 
a lecionar no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. A Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental I são áreas de atuação dos licenciados em cursos de Pedagogia. 
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legais que propiciam a educação bilíngue no Brasil; investigar qual a formação 

predominante dos professores nessas instituições; compreender as exigências do 

mercado na área; identificar e analisar se o que o educador aprendeu durante a 

universidade supre as necessidades dessa área de ensino. 

  A metodologia utilizada nesta pesquisa, de cunho qualitativo, pautou-se na 

revisão e pesquisa bibliográfica, que tem como objetivo  

 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em 
artigos, livros, dissertações e teses. Pode ser realizada 
independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou 
experimental. Em ambos os casos, busca-se conhecer e analisar as 
contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado 
assunto, tema ou problema (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 60). 

 

  Além disso, realizou-se uma breve pesquisa etnográfica buscou conhecer e 

compreender qual o panorama atual dos profissionais que atuam diretamente no 

ensino bilíngue: qual sua formação universitária inicial e se houve complementos para 

que os requisitos exigidos nessas instituições fossem atingidos de maneira adequada. 

  Esta dissertação de mestrado está estruturada em três capítulos. O primeiro – 

Educação bilíngue – apresenta conceitos básicos sobre o ensino bilíngue, partindo de 

um histórico da educação bilíngue no mundo e no Brasil.  

Existem vários modelos de educação bilíngue, que diferem quanto a seus “[...] 

objetivos, às características dos alunos participantes, à distribuição do tempo de 

instrução nas línguas envolvidas, às abordagens e práticas pedagógicas, entre outros 

aspectos do uso das línguas” (MELLO, 2010, p. 120), assim como do contexto no qual 

se inserem. 

  Este primeiro capítulo busca diferenciar o que é (ou não) educação bilíngue, ao 

distinguir as instituições de ensino bilíngue, que são abertas a quaisquer membros da 

sociedade e seguem o calendário brasileiro, das instituições internacionais, que são 

voltadas a uma específica clientela da elite econômica e seguem calendário 

internacional, com o intuito de facilitar possíveis e constantes mudanças de país sem 

perdas de etapas do ensino. 

A educação bilíngue pode existir em diferentes espaços e não se limita ao 

ambiente da escola, sendo possível ser realizada em outros espaços, como em casa, 
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quando uma família escolhe ter uma babá que fala a língua alvo desejada. Por isso, 

educação bilíngue não é sinônimo de escola bilíngue, que está relacionada 

diretamente à educação formal, ocorrida no espaço da instituição escolar, sendo 

considerada escola bilíngue aquela em que há a presença de duas ou mais línguas 

no dia a dia, bem como a utilização dessas línguas para a instrução, não somente 

como conteúdo de ensino (MOURA, 2009).   

  Assim, convém ressaltar que cursos oferecidos por centros de idioma não são 

considerados parte do ensino bilíngue, uma vez que nesses espaços o processo é 

focado na aquisição da língua estrangeira e não no aprendizado de diferentes 

conteúdos, escolares ou não, por meio da utilização do idioma como instrumento de 

instrução. 

  Ainda neste capítulo, procurou-se identificar marcos legais ou registros na 

legislação que possibilitem a existência e a oferta da educação bilíngue no Brasil, e 

que regulamentem seu funcionamento. 

  O segundo capítulo – A formação inicial e continuada do professor do ensino 

bilíngue – versa sobre a importância de uma formação adequada para que um 

educador tenha sucesso na instituição de ensino em que leciona. 

  Hoje, é comum encontrar professores licenciados por universidades, os quais 

deveriam estar aptos a lecionarem em quaisquer escolas, mas que, todavia, 

demonstram incapacidade de dar aulas nessas instituições, não por limitações 

pessoais, mas pelo fato de não terem tomado conhecimento das metodologias de 

ensino que têm sido utilizadas atualmente nas instituições escolares.  

  Desse modo, percebe-se que “o progresso da escola é indissociável de uma 

profissionalização crescente dos professores” (PERRENOUD, 1999, p. 9) que, não 

tendo sido oferecida pela formação inicial da universidade, é, muitas vezes, buscada 

pelos próprios profissionais, durante o período de atuação, em cursos livres e de 

extensão universitária. Assim, a formação universitária do profissional da educação 

bilíngue tem de ser questionada.  

  Neste capítulo, foi feita a análise de dados recolhidos em pesquisa de campo 

com profissionais da educação bilíngue, atuando desde a Educação Infantil até os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, com o intuito de verificar e compreender qual é 
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sua formação universitária e complementares e o que isso influencia em sua 

empregabilidade e em seu fazer pedagógico. 

  O terceiro capítulo – Formação e prática docente no ensino bilíngue – discorre 

sobre a importância de existirem educadores de português tão qualificados e 

valorizados quanto os do idioma estrangeiro. 

  Nas instituições de ensino bilíngues, é comum encontrar grande valorização e 

procura por profissionais que tenham alta qualificação, muitos cursos de 

complementação e experiência. Na contramão dessa situação, encontram-se os 

educadores recém-graduados em cursos de licenciatura e que não tiveram contato 

com teorias e práticas sobre bilinguismo e educação bilíngue. 

  Nessas escolas de ensino bilíngue, de modo geral, os educadores que 

lecionam em língua portuguesa não são os mesmos que lecionam no idioma 

estrangeiro. Isso ocorre devido à intenção de que haja a produção oral dos estudantes 

em ambos os idiomas. Neste caso, os alunos se organizam de maneira a 

direcionarem-se ao professor utilizando o idioma que é lecionado por ele, seja língua 

materna, seja língua estrangeira. 

  Porém, algo que se mostra como agravante, é que os educadores que lecionam 

em língua portuguesa, por vezes, não têm domínio do idioma estrangeiro da instituição 

e não tem conhecimento sobre ensino bilíngue. Assim, é comum que não percebam 

e valorizem as transferências que cada aluno faz de uma língua para a outra, item 

essencial para a aquisição do segundo idioma. 

  Sabe-se que a utilização da língua materna apresenta os indícios de como a 

criança desenvolve sua própria linguagem e, portanto, de como será seu 

desenvolvimento e aquisição da língua estrangeira, e que nenhuma situação 

pedagógica se limita a uma estrita situação de “[...] fornecimento’ de um saber 

especializado. Professor e aluno interagem, e a palavra – que revela e que entrega 

cada um ao outro – é a chave dessa comunhão formadora” (NEVES; 

VASCONCELOS, 2014, p. 27). 

  Assim, este capítulo apresenta questionamentos sobre a formação adequada 

de um profissional advindo dos cursos de licenciatura em Pedagogia ou Letras, uma 

vez que é fundamental que eles compreendam as teorias do bilinguismo e de como 
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ocorre a aquisição da linguagem nas crianças para que possam colaborar com o pleno 

desenvolvimento dos educandos. 

  Por fim, apresentam-se as Considerações Finais da pesquisa a respeito de 

todos os tópicos anteriormente referidos. 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO BILÍNGUE 

 

1.1. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE NO MUNDO E NO BRASIL 

 

No momento atual, em que cresce cada vez mais o número de instituições de 

ensino bilíngue, é comum defrontar-se com a afirmação de que educação bilíngue é 

um fenômeno recente. Entretanto, esta afirmação é ilusória, pois deixa de reconhecer 

que a educação bilíngue, de acordo com Ostler (2005), existe há, pelo menos, cinco 

milênios.  

O bilinguismo e o multilinguismo são “uma característica muito antiga das 

sociedades humanas, e o monolinguismo é uma limitação induzida por algumas 

formas de transformação social, e desenvolvimento cultural e etnocêntrico” (LEWIS, 

1977, p. 22).3 

Ao longo da história, se pensarmos nas sociedades remotas e seus 
contextos sociais, as diferenças comunicacionais criadas pelo 
encontro de povos de línguas diferentes causavam uma necessidade 
de comunicação que precisava ser resolvida. Esse contexto gerava 
uma educação bilíngue ou multilíngue, mesmo que de maneira 
informal. Como não falavam o mesmo idioma, as pessoas utilizavam 
outras formas de comunicação para expressar o que queriam, como 
os gestos. Aos poucos, acredita-se que elas aprendessem palavras de 
outros idiomas e que isso facilitasse o diálogo, além de possivelmente 
originar novos idiomas (MÖLLER; ZURAWSKI, 2017, p. 112). 

 

Sabendo disso, é necessário que as raízes da educação bilíngue e seu 

desenvolvimento atual sejam conectados. Em muitos países, como Canadá, Estados 

Unidos e Inglaterra, a educação bilíngue deve ser sempre relacionada a seu contexto 

histórico de imigração, assim como movimentos políticos, direitos civis, igualdade de 

oportunidades na educação e outros. 

 Na época da vinda ao Brasil, os colonizadores instituíram escolas religiosas 

com o objetivo maior de fazer com que os nativos aprendessem a língua portuguesa 

para serem catequizados e controlados. Quando vieram diversos povos da África, não 

 
3 “a very early characteristic of human societies, and monolingualism a limitation induced by 
some forms of social change, cultural and ethnocentric developments” (LEWIS, 1977, p. 22). 
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foi diferente. Rapidamente suas línguas e dialetos foram apagados por conta da 

necessidade de se adaptarem à nova cultura e à nova sociedade. E, “[...] quando os 

escravos foram substituídos pelos imigrantes europeus, em pouco tempo, o país 

cerceou-lhes o direito de aprender suas línguas de origem na escola” (MELLO, 2010, 

p. 127). 

Nos Estados Unidos, país em que a discussão acerca de ensino bilíngue ocorre 

há algum tempo, surgiram escolas bilíngues na década de 1960 como uma “resposta 

política aos problemas educacionais das crianças que chegavam à escola falando 

uma língua diferente daquela que era usada como meio de instrução” (MELLO, 2010, 

p. 123).  

Assim, as instituições ofereciam esse ensino para essas crianças em caráter 

compensatório, uma vez que os estudantes tinham limitações na proficiência da língua 

inglesa, comparadas aos demais colegas nativos do idioma, demonstravam 

rendimento abaixo do esperado e grande parte dos alunos abandonava os estudos 

escolares. 

Por esse motivo, com intuito de ajudar os alunos e sanar os problemas, criaram-

se programas especiais, cujo objetivo maior era favorecer o desenvolvimento das 

habilidades linguísticas das crianças na língua inglesa para que pudessem ser 

direcionadas ao programa regular de ensino novamente. Por isso, surgiram 

programas de educação compensatória, em vez do ensino bilíngue. 

 

Quando a segunda língua e cultura são adquiridas com pressão para 
substituir ou rebaixar a primeira língua, pode ocorrer o bilinguismo 
subtrativo. Estudantes que imigram para países como Austrália, 
Inglaterra e Estados Unidos são obrigados a aprender inglês e a 
sujeitarem-se à cultura dominante, assim como imigrantes no Japão 
estão sob imensa pressão para aprender japonês e assimilarem a 
cultura japonesa o mais rápido possível. Isso pode se relacionar a um 
autoconceito menos positivo, perda de cultura e identidade étnica, com 
possível alienação ou marginalização. Por exemplo, um imigrante 
pode experienciar pressão para utilizar a língua dominante e se sentir 
constrangido por utilizar sua língua materna. Quando a segunda língua 
é de poder e prestígio, usada na educação convencional e no mercado 
de trabalho, e quando a língua minoritária é percebida como de baixo 
status e valor, línguas minoritárias podem estar ameaçadas (BAKER; 
WRIGHT, 2017, pp. 65-66).4 

 
4 When the second language and culture are acquired with pressure to replace or demote the 
first language, subtractive bilingualism may occur. Students who immigrate to countries 
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Então, essa orientação nas instituições escolares, pautada, principalmente, na 

ideologia do déficit cultural, fez com que educação bilíngue, fracasso acadêmico e 

grupos minoritários nos Estados Unidos fossem associados. Posteriormente, surgiram 

outros tipos e modelos de programa bilíngue (de manutenção, de enriquecimento, de 

duas línguas, etc). 

Nesse aspecto, pode-se observar que “educação bilíngue não é somente sobre 

educação. Há sempre aspectos socioculturais, políticos e econômicos presentes no 

debate acerca da oferta da educação bilíngue, particularmente política” (BAKER; 

WRIGHT, 2017, p. 198).5 

No Canadá, por exemplo, o surgimento da educação bilíngue também se deu 

por resposta a uma demanda social das minorias linguísticas, mas seguiu por outros 

caminhos e perspectivas. Foi uma consequência dos movimentos de valorização da 

cultura e do idioma francês, pois a comunidade francófona encontrava-se descontente 

com a situação de inferioridade da língua francesa na sociedade e começou a 

organizar manifestações publicamente, principalmente na região de Quebec.  

Assim, a partir disso, o governo canadense promulgou a Lei 101 (Carta da 

Língua Francesa), em 1977, que possibilitou a promoção e preservação do idioma 

francês frente ao Canadá e Estados Unidos anglófonos.  

A comunidade anglofalante do país, por sua vez, passou a conscientizar-se da 

crescente importância do francês para a comunicação em todas as esferas sociais, 

principalmente no mercado de trabalho, naquela região. Preocupados com as 

barreiras linguísticas e culturais que separavam as duas comunidades, ambos 

passaram a se reunir informalmente para discutir a situação e acabaram apresentando 

 
such as Australia, England and the United States, are required to learn English and conform 
to the dominant culture, just as immigrants in Japan are under immense pressure to learn 
Japanese and assimilate the Japanese culture as quickly as possible. This may relate to a less 
positive self-concept, loss of culture or ethnic identity, with possible alienation or 
marginalization. For example, an immigrant may experience pressure to use the dominant 
language and feel embarrassment in using the home language. When the second language 
is prestigious and powerful, used in mainstream education and in the job market, and when 
the minority language is perceived as of low status and value, minority languages may be 
threatened. (BAKER; WRIGHT, 2017, pp. 65-66) 
5 Bilingual education is not just about education. There are sociocultural, political and economic 
issues ever present in the debate over the provision bilingual education, particularly politics. 
(BAKER; WRIGHT, 2017, p. 198) 
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uma proposta de adição da língua francesa como segunda língua ao repertório das 

crianças falantes do inglês. 

Segundo Calvet (2007), as leis são os componentes essenciais de poder do 

Estado para impor algumas situações linguísticas, pois não há planejamento 

linguístico sem suporte do poder judiciário. Assim, a Lei 101 pode ser considerada 

uma referência no que diz respeito às políticas linguísticas, que são determinações 

das “grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade” 

(CALVET, 2002, p. 145). 

A proposta do programa de ensino, por sua vez, “[...] caracterizava-se, 

sobretudo, pela sua orientação aditiva de línguas e pelo uso da segunda língua, desde 

os anos iniciais, para ensinar disciplinas regulares do currículo, tais como matemática 

e ciências, além da própria língua” (MELLO, 2010, pp. 123-124).  

Com isso, pretendia-se criar condições para aquisição e aprendizagem da 

segunda língua à medida em que os estudantes progrediam linguística e 

academicamente ao longo dos anos escolares. Esperava-se, com essa proposta, que 

os estudantes desenvolvessem os dois idiomas em níveis satisfatórios para se 

tornarem indivíduos funcionalmente bilíngues. No início, o francês era o único meio 

de instrução e, ao final do segundo ou terceiro ano, as aulas começavam a ser 

ministradas em inglês até atingir uma proporção de 60% em inglês e 40% do tempo 

em francês. 

 

Essa diferença de perspectivas leva, muitas vezes, a diferentes 
interpretações sobre o significado da educação bilíngue nesses dois 
contextos: um associa a educação bilíngue ao fracasso e, por isso, a 
vê como um problema que deve ser remediado; o outro vislumbra o 
sucesso na educação bilíngue e a concebe como um bem cultural que 
deve ser preservado. (MELLO, 2010, p. 125) 

 

O ensino bilíngue no Brasil está associado à educação de povos indígenas ou, 

então, às línguas que têm prestígio internacional. A educação bilíngue para indígenas 

tem início, oficialmente, em 1972, “quando se prevê que a educação dos grupos 

indígenas com ‘problemas linguísticos’ será sempre bilíngue” (MELLO, 2010, p. 125). 

Nesse contexto, a língua indígena era utilizada na escola somente com o intuito de 

traduzir e facilitar o aprendizado do português e dos saberes necessários à integração 
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do indígena à sociedade brasileira. Somente com a promulgação da Constituição 

Brasileira de 1988, houve uma mudança nesse contexto e o Estado passou a 

reconhecer o direito ao pluralismo cultural e linguístico e à alteridade dos povos 

indígenas. 

Já quanto às línguas de prestígio internacional, o acesso às instituições de 

ensino bilíngue no Brasil, restrito ao público de classe média alta e classe alta, devido 

a seu alto custo, proporciona aos estudantes contato com culturas de outros países. 

Esse contato e a proposta de internacionalização são aspectos formativos que 

perpassam a educação das elites desde o período colonial e têm efeitos diretos no 

processo de inserção no mercado de trabalho e na inserção dos indivíduos na 

sociedade.  

 Assim, desde a época colonial, o contato com outras culturas e seu estudo 

aprofundado, não só propiciava a aquisição e ampliação de habilidades linguísticas, 

mas “permitia o acesso à produção artística e intelectual mais valorizada e o 

desenvolvimento de um certo traquejo postural mundano, que definia um estilo de vida 

e forjava a performance social necessária para a manutenção do status quo” 

(CANTUARIA, 2005, p. 1). 

 Era comum, durante o período colonial, que o ensino e a transmissão das 

propriedades culturais e sociais ocorressem nos próprios lares, uma vez que eram 

acumulados pela família, pelas gerações anteriores ou por membros de um mesmo 

grupo. 

Assim, eram práticas constantes desses grupos tanto a passagem 
pelo exterior, na forma de longas viagens, que, além da, vista como 
necessária, ‘imersão cultural, ampliavam e fortaleciam redes de 
sociabilidade, quanto as experiências de escolarização em outros 
países, além da própria internacionalização do espaço doméstico – 
propiciada pela contratação de preceptores estrangeiros – e a 
escolarização em colégios mantidos por religiosos europeus, que 
reforçavam o contato com a língua e com os costumes dos grupos 
dominantes do país de origem (CANTUARIA, 2005, p. 2). 

 

A fundação de escolas durante o Império no Brasil demonstrou que, 

diferentemente do período colonial, no qual era necessário ir ao exterior para acumular 

capital cultural internacional, estudar em países estrangeiros era uma prática que tinha 

o intuito de determinar maior nível de poder. 
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As primeiras escolas internacionais do Brasil sugiram como escolas criadas por 

imigrantes, grupos de estrangeiros cuja presença no país relacionou-se inicialmente 

aos processos de colonização do território brasileiro e de expansão da economia 

cafeeira, principalmente povos alemães e italianos. A partir da urbanização de frações 

desses grupos de imigrantes, junto do desenvolvimento comercial e industrial 

brasileiro entre os séculos XIX e XX, grande parcela de seus membros ascendeu 

socialmente. Isso resultou em uma demanda educacional diferenciada para as novas 

gerações, pois queriam que seus herdeiros tivessem uma educação adequada a seu 

nível social.  

Diferentemente das instituições tradicionais, as escolas dos imigrantes bem 

posicionados reproduziam os espaços de formação das elites de seus países da 

melhor maneira possível. Ainda, forneciam aos filhos o capital cultural internacional 

legítimo para que disputassem as posições sociais de prestígio com as elites do Brasil. 

Como eram instituições frequentadas majoritariamente por membros das colônias de 

imigrantes, que viviam no Brasil entre o século XIX e o início do século XX, essas 

escolas foram alvo de intelectuais e políticos brasileiros e acabaram sofrendo 

restrições e punições legais em nome da defesa nacional (CANTUARIA, 2005). 

Houve, ainda, um grupo de “escolas de expatriados” (CANTUARIA, 2005, p. 

12) que reuniu instituições criadas por grupos com menor contingente, como 

estadunidenses e ingleses, os quais tinham presença no Brasil frequentemente 

temporária, ligada a procedimentos financeiros, industriais e de infraestrutura. Com a 

fundação dessas instituições, havia o interesse de facilitar a inserção de seus filhos 

no sistema de ensino de seus países de origem, mas também recebiam estrangeiros 

em busca de uma formação mais internacionalizada.  

Por fim, houve, em casos minoritários, escolas internacionais criadas por 

representantes das elites nacionais com apoio de intelectuais e de governos dos 

outros países, com objetivo de formar as novas elites da república, utilizada 

majoritariamente por jovens das famílias privilegiadas brasileiras, alguns franceses e 

estrangeiros de várias nacionalidades.  

Até as primeiras décadas do século XX, as experiências escolares de 

internacionalização eram mantidas pelas camadas privilegiadas da elite como 

instrumento de diferenciação, com intuito de demonstrar sua intelectualidade, 
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principalmente quando sua posição foi ameaçada por grupos ascendentes ou médios, 

imigrantes ou brasileiros. 

 Com o passar das décadas, após o término da Segunda Guerra Mundial, o 

acúmulo de capital cultural internacional deixou de ser prerrogativa das elites, 

“adquirindo importância e mobilizando investimentos também dos grupos médios, 

especialmente a partir dos anos 50, quando se verifica a expansão do 

desenvolvimento industrial e comercial, tendo-se acentuado nas décadas seguintes” 

(CANTUÁRIA, 2005, p. 4). 

Assim sendo, pode-se considerar que a aquisição de uma nova língua, para os 

grupos de classe média, tanto das épocas citadas quanto da atualidade, em cursos 

especializados “[...] ou em intercâmbios culturais e, principalmente, a posse de um 

certificado de estudo no exterior, passam a ser percebidos como uma possibilidade 

tanto de diferenciação no interior desses grupos, como também de ascensão social” 

(CANTUARIA, 2005, p. 4), uma vez que propiciam inserção mais qualificada em 

espaço econômico cada vez mais complexo. 

A partir dos cenários expostos, pode-se visualizar que a educação bilíngue se 

relaciona diretamente à história, às situações políticas, às ideologias dos países e à 

organização social dos diferentes povos do mundo. Desse modo, segue caminhos 

variados e chega a modelos educacionais e tipos de programa de ensino bilíngue 

diferentes.  

 

1.2. ESCOLAS BILÍNGUES E ESCOLAS INTERNACIONAIS 

 

Nas últimas décadas, no Brasil, tem se popularizado as escolas bilíngues e as 

escolas internacionais. Essas instituições, diferentemente das demais, não têm como 

objetivo único o ensino de uma língua estrangeira, mas sim o ensino todo ou parcial 

do currículo escolar por meio da utilização da língua estrangeira selecionada.  

Para profissionais, pesquisadores e famílias interessadas na aquisição de 

idiomas estrangeiros por seus filhos, e que não estão inseridos no meio de escolas 

bilíngues/escolas internacionais, pode ser difícil compreender as semelhanças e 

diferenças entre os métodos de ensino e características peculiares de cada instituição. 
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Entretanto, há diferenças entre essas duas propostas curriculares que devem ser 

destacadas e analisadas, para que não haja confusão entre os termos.   

De acordo com Mello (2010, p. 118), a educação bilíngue 

 

[...] é um campo de ensino e pesquisa bastante controvertido, tanto no 
nível teórico quanto prático. Grosso modo, as questões que permeiam 
a educação bilíngue são complexas; os conceitos e pressupostos 
difusos e variados, muitos dos quais se sobrepõem ou não 
apresentam contornos claramente definidos. Na prática, nem sempre 
pais de alunos e corpo docente têm clareza sobre o que vem a ser 
educação bilíngue de fato, sobre seus objetivos e orientações, 
modelos e tipos de programas adequados às diferentes populações 
de alunos e, principalmente, sobre sua eficácia. Como são muitas as 
variações de um contexto para outro, é importante ir além das 
discussões sobre o que significa educação bilíngue para investigar 
como e por que os programas bilíngues funcionam da maneira como 
são num determinado contexto sócio- histórico. 

 

Desse modo, é necessário conceituar ensino bilíngue, área de enfoque do 

presente trabalho, apresentar suas características, assim como discutir as diferenças 

e aproximações entre escolas bilíngues e escolas internacionais.  

 

1.2.1. CONCEITUANDO ENSINO BILÍNGUE 

 

Nos dias atuais em que se discute e vive em um mundo globalizado, com a 

possibilidade de saber em tempo real o que acontece em qualquer lugar do planeta, 

tornou-se fundamental que um indivíduo tenha domínio de, ao menos, dois idiomas 

(nativo e estrangeiro). Assim como nos demais países do mundo, no Brasil, onde a 

expansão tecnológica tem ocorrido de maneira intensa, é essencial o contato e 

aprendizado de outra língua.  

Para que esse objetivo seja alcançado, procuram-se diferentes caminhos para 

o aprendizado de uma língua estrangeira. Há os centros de idioma, nos quais se 

focaliza o ensino de um idioma em específico e sua gramática. Seguindo a mesma 

linha, existem os sites e plataformas na internet e digitais, cuja intenção é oferecer 

flexibilidade aos estudantes para que escolham como, quando e com qual frequência 

estudar.  
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Dentre muitos outros, há, entretanto, o ensino de uma Língua Estrangeira 

Moderna (LEM), que deve ser oferecido pelas escolas de educação básica do Brasil, 

públicas ou privadas, garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB 9.394/1996). 

Assim, tanto as escolas particulares quanto as públicas “[...] seguem um 

currículo nacional que requer o ensino de uma língua estrangeira para os alunos do 

ensino fundamental (6º. ao 9º. ano) e médio, porém o ensino dessa língua estrangeira 

tem sido, em geral, negligenciado, sem visar a um bilinguismo de fato” (MELLO, 2010, 

p. 128), que é a capacidade de um indivíduo utilizar, de maneira competente, a língua 

estrangeira em suas diversas modalidades (fala, leitura, escrita e compreensão).  

Isso porque, nas instituições escolares monolíngues (nas quais se ensina 

apenas em uma língua, o português), tanto de ensino público quanto privado, o ensino 

da língua estrangeira fica restrito unicamente ao seu conhecimento gramatical e 

superficial, sem valorizar o ensino de variados componentes curriculares por meio do 

segundo idioma que facilitaria o aprendizado do idioma por meio do uso e contato 

diários.  

Isso acarreta, muitas vezes, um ensino de língua estrangeira defasado, pois ao 

focalizar no desenvolvimento de apenas uma única habilidade do estudante, a escrita, 

ignora o aspecto cultural e social de língua, e ela, por si só, perde função de 

comunicação social.  

Nesse cenário, surge a educação bilíngue como proposta que propicia aos 

alunos contato e imersão em outras culturas, diferentes da qual foram criados até 

então, o que possibilita a ampliação de seus horizontes sociais, intelectuais e 

cognitivos, além da expansão de possibilidades no mercado de trabalho nacional e 

internacional. 

A proposta que o ensino bilíngue traz, desse modo, é a de enriquecimento do 

capital cultural internacional dos educandos em formação, tendo por objetivo mostrar 

a eles o caminho para que obtenham acesso e posse de determinadas informações, 

gostos, preferências e atividades culturais do país que utiliza a língua que estão 

aprendendo. 
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No mundo em que estamos inseridos, os poderes sociais fundamentais são a 

aquisição de capital econômico, de variadas formas; de capital cultural ou 

informacional e de capital social. Para Bourdieu,  

 

capital cultural é mais do que uma subcultura de classe; é tido como 
um recurso de poder que equivale e se destaca - no duplo sentido de 
se separar e de ter uma relevância especial - de outros recursos, 
especialmente, e tendo como referência básica, os recursos 
econômicos. Daí o termo capital associado ao termo cultura [...] 
(SILVA, 1995, p. 1). 

 

Assim, nas escolas de ensino bilíngue, a aquisição do capital cultural deve ser 

valorizada e os estudantes têm de ter essa oportunidade dentro do espaço 

educacional. Nas instituições bilíngues, para que seja possível apresentar a nova 

cultura, é necessário partir da cultura que os alunos já são detentores. Utilizar os seus 

conhecimentos prévios aumenta a motivação para ler e escrever. Eles ficam animados 

para ler livros com tópicos familiares e têm prazer em escrever sobre assuntos que 

conhecem. A educação bilíngue tem de levar esses pontos em consideração para que 

os professores possam introduzir essa nova cultura aos seus alunos (BRISK; 

HARRINGTON, 2007, p. 28). 

A cultura influencia a performance de alunos e professores em sala de aula 

diariamente, já que o conhecimento de mundo e de linguagem que eles trazem foi 

formado por sua cultura. Os professores devem, portanto, utilizá-lo como base para 

novos aprendizados. Ainda, os estudantes precisam se familiarizar com a nova cultura 

para que possam fazer parte dela com sucesso.   

No contexto de ensino bilíngue para o qual se volta a presente pesquisa, é 

“improvável que a adição de uma segunda língua e cultura substitua ou desloque a 

primeira língua e cultura. [...] Os benefícios do ‘valor agregado’ podem ser não 

somente linguísticos e culturais, mas também sociais, econômicos e cognitivos” 

(BAKER; WRIGHT, 2017, p. 65).6 

 
6 “[…] the addition of a second language and culture is unlikely to replace or displace the first 
language and culture. […] The ‘value added’ benefits may not only be linguistic and cultural, 
but social, economic and cognitive as well” (BAKER; WRIGHT, 2017, p. 65). 
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Desse modo, para alcançar a apreensão de um bilinguismo de fato, “[...] 

poderíamos, em um plano bem geral, reiterar aqui que o estudo escolar de línguas 

deve objetivar a ampliação de todas as competências que a atividade verbal prevê” 

(ANTUNES, 2007, p. 147). 

Como objetivos prioritários, na mesma medida no ensino da língua materna e 

da língua estrangeira, deve ocorrer o desenvolvimento de capacidades: 

 
a) Para ler e entender um texto, de qualquer dimensão, de qualquer 
tipo ou gênero; 
b) Para interagir em público, em contextos mais ou menos formais, 
como falante ou como ouvinte; 
c) Para se expressar por escrito, conforme a solicitação do 
momento, de forma clara, precisa, coesa, coerente e relevante; 
d) Para usufruir do gosto estético das produções literárias; 
e) Para relacionar as informações dos textos verbais ou outras 
expressas em outras linguagens (ANTUNES, 2007, p. 147). 

 
 

A partir da ampliação de todas essas competências da atividade verbal, de 

acordo com David (2007), busca-se, como uma das finalidades da educação bilíngue, 

permitir que o aluno faça parte da comunidade falante da segunda língua. Na 

abordagem global, esse objetivo é atingido se a escola favorece situações didáticas 

que levem o aluno a aprender a ler e a escrever naturalmente, a partir de um ensino 

que integre as quatro habilidades da língua. 

A partir disso,  

 

definir exatamente quem é ou não bilíngue é essencialmente elusivo 
e pode ser, em última análise, impossível. Algumas categorizações, 
entretanto, são frequentemente necessárias e úteis para compreensão 
de mundo. Portanto, categorizações e aproximações podem ser 
requeridas. Definições simples e restritas como “controle de dois 
línguas como nativas” (Bloomfield, 1933) oferecem alguma ajuda por 
serem intrinsicamente arbitrárias e ambíguas. Definições 
demasiadamente amplas que incluem qualquer um que consegue falar 
poucas palavras ou frases em outra língua são também de pouca 
ajuda (BAKER; WRIGHT, 2017, p. 15). 7 

 
7 Defining exactly who is or is not bilingual is essentially elusive and may ultimately be 
impossible. Some categorization, however, is often necessary and helpful to make sense of 
the world. Therefore, categorizations and approximations may be required. Simple narrow 
definitions such as “native-like control of two languages” (Bloomfield, 1933) offer little help as 
they are intrinsically arbitrary and ambiguous. Overly broad definitions that include anyone who 
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No desenvolvimento cognitivo e social dos indivíduos, o processo de 

aprendizagem é natural e essencial para sua sobrevivência. Quando, nos primeiros 

anos de vida são inseridos no ambiente escolar, suas capacidades são 

potencializadas e desenvolvem-se cognitivamente de maneira mais completa. Dessa 

forma, as crianças têm maior facilidade de aprendizado e absorvem rapidamente 

quaisquer informações e conteúdos que sejam transmitidos. Do mesmo modo, ocorre 

com a aquisição de um segundo idioma. 

 

É necessário que a criança não veja o estudo bilíngue como uma 
obrigação, mas sim como algo que o entretenha, sem cobranças. O 
fato de se apropriar de outro idioma sem se preocupar com os 
mecanismos linguísticos, confere a ela uma aprendizagem natural e 
com a vantagem de se ter o desenvolvimento do aparelho fonador 
voltado para os fonemas específicos da língua. Aos poucos, a nova 
língua vai fazendo parte de seu dia-a-dia e se transforma em algo 
natural. Atividades lúdicas como cantar, dançar e desenhar são um 
grande estímulo para que as crianças se soltem e consigam aprender 
um novo idioma (SILVA, 2018). 

 

Sendo assim, garantir um ambiente escolar em que a criança pode, de fato, 

aprender uma língua que tenha relação com as atividades e conteúdos do dia a dia 

estudantil, bem como as quatro habilidades estruturantes de uma língua, favorece a 

proficiência de um idioma estrangeiro e auxilia na construção do sujeito bilíngue.   

Para Hamers e Blanc (2000, p. 189, apud Megale, 2005, p. 9), educação 

bilíngue é “qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento e 

período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada em 

pelo menos duas línguas”.  

A expressão ‘educação bilíngue’, de acordo com Mello (2010), tem sido 

utilizada de modo abrangente, com intuito de caracterizar diversas formas de ensino 

nas quais os estudantes são instruídos (total ou parcialmente) em uma língua diferente 

da que é usada em casa. Existem diferentes modelos e tipos de educação bilíngue, 

que diferem quanto aos seus objetivos, características dos alunos participantes, 

distribuição do tempo de ensino em cada língua envolvida, abordagens e práticas 

 
can utter a few words or phrases in another language are also of little help (BAKER; WRIGHT, 
2017, p. 15). 
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pedagógicas, e outros aspectos do uso das línguas e do contexto em que estão 

inseridos.  

 A proposta pedagógica que norteia o ensino bilíngue propõe metodologias de 

comunicação e uso da linguagem por meio da língua materna e também da língua 

estrangeira, com o intuito de fortalecer e ampliar o conhecimento sobre a cultura e a 

comunicação dos países envolvidos. 

 Nesse caso, não se trata unicamente do ensino dos idiomas de maneira 

individualizada, em disciplinas específicas, como Língua Estrangeira Moderna (LEM), 

mas da valorização e proposta de aprendizado de outra língua por meio da utilização 

frequente em sala de aula e no ambiente escolar, que proporciona a vivência por parte 

de todos.   

No que diz respeito às expressões ‘escola bilíngue’ e/ou ‘sala de aula bilíngue’, 

é feita uma referência à possibilidade de ocorrência de uso de mais de uma língua 

nesses contextos, “mesmo quando se espera que uma única língua seja usada na 

maior parte das interações que ocorrem nesses contextos” (MELLO, 2010, p. 122). 

As escolas bilíngues, de modo geral, têm como objetivo proporcionar aos 

alunos uma aprendizagem que seja significativa e contextualizada na língua 

estrangeira, sem ignorar a cultura que está associada à língua materna, e pretende 

formar indivíduos com proficiência nos dois idiomas. 

No Brasil, a educação bilíngue está estereotipicamente associada à educação 

para os povos indígenas ou às línguas de prestígio internacional (inglês, francês, 

espanhol, etc.), e é convencionalmente denominada “educação bilíngue de elite” 

(MELLO, 2010, p. 125). 

 De acordo com Cavalcanti (1999), falar sobre educação bilíngue no contexto 

brasileiro pode até causar estranheza. Em primeiro lugar, porque, como em outros 

países, no Brasil existe o mito do monolinguismo, herança deixada pelos 

colonizadores portugueses, capaz de apagar as minorias linguísticas e dialetais no 

país (indígenas, imigrantes, falantes de variedades do português sem prestígio). 

Segundo, visto que o acesso ao ensino de línguas de prestígios internacional é um 

privilégio reservado a poucos, apenas uma pequena parcela da sociedade brasileira 

pode arcar com os custos de uma educação bilíngue em escolas estadunidenses ou 

francesas, ou em centros especializados em línguas estrangeiras. Em terceiro lugar, 
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esses contextos são naturalizados, pois são tornados invisíveis aos olhos da 

sociedade, ou porque predomina a imagem de país monolíngue ou porque as 

variantes do português faladas em outros contextos são também desprezadas, ou 

porque as línguas faladas em comunidades de imigrantes têm sido silenciadas 

tradicionalmente, ou ainda porque são excludentes. Assim sendo, percebe-se que o 

Brasil não reconhece e desencoraja o ensino bilíngue, à exceção das comunidades 

indígenas, que têm tal direito assegurado pela Constituição de 1988. 

 De modo geral, educação bilíngue é dividida em dois grupos: educação bilíngue 

para crianças do grupo dominante e educação bilíngue para crianças de grupos 

minoritários. No que diz respeito à educação bilíngue para os grupos dominantes, 

discute-se um ensino quase sempre de caráter elitista, com intuito de ampliação 

cultural e aquisição de novos idiomas, que propiciem estudos no exterior e 

manutenção da posição social. Já quando se fala sobre educação bilíngue para 

grupos minoritários, vale destacar que essas crianças vêm, frequentemente, de 

grupos sociais de classes baixas e desvalorizadas, como indígenas no Brasil, 

brasileiros que vivem nas fronteiras do país e imigrantes como hispânicos nos Estados 

Unidos. 

 Discute-se, neste texto, o ensino bilíngue para o grupo dominante, portanto, 

que abrange idiomas estrangeiros valorizados, como inglês, francês ou alemão. A 

partir disso, consideram-se dois tipos de programa: escolas internacionais 

multilíngues e programas de imersão. 

 

De acordo com Hamers e Blanc (2000) escolas internacionais 
multilíngues apresentam uma metodologia diferenciada e combinam 
duas, três ou quatro línguas no programa educacional, por exemplo, a 
Escola Internacional de Bruxelas, que é destinada principalmente a 
filhos de cidadãos europeus oriundos de diferentes países 
pertencentes à Comunidade Econômica Europeia. Esta escola é 
dividida em diversos grupos linguísticos. As crianças iniciam a 
educação primária em sua respectiva L1, se esta for francês, alemão, 
italiano ou inglês. Se a criança tiver como L1 uma língua diferente 
destas, deve escolher uma delas para iniciar sua educação primária. 
Numa segunda etapa uma L2 é introduzida. Num estágio posterior, as 
aulas são organizadas de modo que as quatro línguas possam ser 
utilizadas como meio de instrução de conteúdos (MEGALE, 2005, p. 
10). 
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No que diz respeito ao programa de imersão, o outro modelo de educação 

bilíngue descrito por Hamers e Blanc (2000), significa que “um grupo de crianças 

falantes de uma certa L1 recebe toda ou parte da instrução escolar através de uma 

L2. Grosjean (1982) afirma que em programas de imersão, embora as crianças sejam 

primeiramente instruídas em uma segunda língua” (MEGALE, 2005, p. 10), a língua 

nativa da criança começa a ser introduzida no contexto da escola de forma gradativa, 

até que se torne um segundo meio de instrução. 

A proposta desta pesquisa focaliza o ensino bilíngue pelo método de imersão 

do tipo canadense, no qual o aluno recebe parte da instrução na língua da qual é 

falante e outra parte na língua estrangeira. Nos anos iniciais da educação escolar 

(educação infantil e ensino fundamental I), a imersão é total, ou seja, os alunos 

recebem toda a instrução no segundo idioma e, a partir do ensino fundamental 

começam a ter aulas divididas entre os dois idiomas. Dessa forma, para embasamento 

teórico do presente estudo, serão seguidos esses conceitos de ensino bilíngue. 

Nas escolas de ensino bilíngue com proposta de imersão, os educadores nem 

sempre são estrangeiros, e podem ser indivíduos bilíngues. Dessa forma, as equipes 

docentes são comumente formadas por brasileiros fluentes no idioma estrangeiro alvo 

da escola, tendo vivências que transitam entre as duas culturas e colocando os alunos 

em contato com as culturas dos idiomas que aprendem. 

Essas instituições seguem, na maioria das vezes, o currículo brasileiro proposto 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), mas têm uma grande carga horária oferecida no idioma 

estrangeiro como proposta de imersão. O calendário escolar é o mesmo das escolas 

brasileiras e segue feriados e períodos de férias da mesma maneira que as outras 

instituições escolares do país. 

 

1.2.2. DIFERENÇAS ENTRE ESCOLAS BILÍNGUES E INTERNACIONAIS 

 

Para que seja possível compreender o objeto de estudo desta pesquisa, as 

escolas bilíngues, é necessário diferenciar escola bilíngue de escola internacional. As 

instituições são frequentemente confundidas e classificadas em um mesmo grupo, 



 

 

 

 

34 

apesar de apresentarem diferenças na estrutura escolar, no público frequentador e 

nos métodos de ensino. 

Por trás da  

[...] denominação genérica ‘colégios internacionais’ encontra-se um 
grupo de escolas que ocupam posições diferentes em um espaço 
escolar extremamente hierarquizado e competitivo, que é o das ‘boas 
escolas’ privadas. Além disto, por referirem-se a diferentes Estados 
Nacionais, também hierarquizam-se entre si, em função não apenas 
do papel representado pelas respectivas nações na atual ordem 
geopolíticas mundial, mas também da língua em que ensinam e da 
religião que professam, além da formação que oferecem e dos grupos 
que delas se utilizam (CANTUARIA, 2004, p. 41). 

 

Por falta de definição na legislação nacional, o Conselho Estadual de Educação 

do Rio de Janeiro e o Conselho Estadual de Educação do Paraná estabeleceram 

normas para a oferta de ensino bilíngue e internacional na educação básica, pelas 

instituições pertencentes ao Sistema de Ensino do Estado do Rio de Janeiro e do 

Paraná. Além disso, foram publicados no Diário Oficial da cidade de São Paulo alguns 

pareces acerca da oferta de ensino bilíngue que serão também considerados para a 

compreensão do tema. 

Assim, define-se escola internacional como aquela que deve 

 

obedecer a uma constituição nacional e a uma internacional e 
necessita prestar contas a órgãos internacionais e ser reconhecida 
oficialmente pelo país estrangeiro, sendo diferente do conceito de 
escola bilíngue que supõe uma vivência na segunda língua ministrada 
no colégio, mas sem prestação de contas da escola a órgãos 
internacionais. Deve ministrar aulas de imersão na língua do país 
representado, trabalhando e valorizando o pluralismo de ideias e 
culturas dos países envolvidos (CEE/PR, 2012, p. 15). 

 

 As escolas internacionais, criadas por estrangeiros, com participação de 

brasileiros ou não, têm em comum o fato de “[...] serem reconhecidas pelos órgãos de 

educação oficiais de seus respectivos países, de fornecerem certificados de 

conclusão válidos tanto no Brasil como no exterior e, finalmente, de se reconhecerem 

como escolas internacionais” (CANTUARIA, 2005, p. 6). 

A saber, a Deliberação CEE/RJ nº. 341, de 12 de novembro de 2013 postula, 

acerca do significado de escola bilíngue: 
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Art. 1º. A escola bilíngue é o ambiente em que se falam duas línguas, 
onde ambas são vivenciadas por meio de experiências culturais, em 
diferentes contextos de aprendizado e em um número diversificado da 
disciplina, de forma que o aluno incorpore o novo código como se 
fosse sua língua nativa, ao longo do tempo (CEE/RJ, 2013, p. 1). 

 

 Ainda na mesma deliberação, define-se escola internacional: 

 

Art. 2º. A escola internacional deve atender aos preceitos da 
Constituição Nacional e da Constituição do país que representa, ser 
reconhecida oficialmente pelo país estrangeiro, além de necessitar 
prestar contas a órgãos internacionais. Deve também ministrar aulas 
de imersão na língua do país representado, trabalhando e valorizando 
o pluralismo de ideias e culturas dos países envolvidos (CEE/RJ, 
2013, p. 1). 

 

Em seguida, propõe-se que as escolas bilíngues devem ter como concepção 

manter a identidade cultural do Brasil e oferecer aos educandos ampliação da 

possibilidade do domínio da língua estrangeira, o qual é mais restrito nas escolas 

regulares monolíngues. 

Ainda, é proposto que as escolas internacionais tenham como concepção 

manter a identidade cultural dos estrangeiros que residem no Brasil, ou seja, sendo 

escolas voltadas a um público que não é brasileiro, devem proporcionar aos alunos 

estudos e relações para que se aprofundem em suas culturas de origem mesmo à 

distância. 

 Definem-se, ainda, nos artigos 5º e 6º da Deliberação CEE/RJ nº 341, os 

objetivos de escolas internacionais e bilíngues que diferem entre si. 

 

Art. 5º. O objetivo da Escola Bilíngue é “ensinar a língua estrangeira 
como objeto de estudo”. 

Art. 6º. A Escola Internacional tem como objetivo: “ensinar a língua de 
origem como instrumento de estudo” (CEE/RJ, 2013, p. 1). 

 

 Por fim, conclui que, além de cumprir todos os itens anteriormente referidos, 

uma escola internacional deve ser membro do IB (Bacharelado Internacional), que é 

uma qualificação educacional reconhecida internacionalmente, criada com a intenção 
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de simplificar a transição para o ensino superior em uma universidade internacional. 

Ainda, deve ter em sua equipe gestora um diretor brasileiro e um diretor do país 

representado.  

 A partir do que foi exposto pelo Conselho Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro, pode-se perceber que ambas instituições têm muitos pontos em comum e 

alguns poucos que as diferem, apontando maior exigência e rigor para com as escolas 

internacionais, uma vez que têm parcerias com instituições de outros países e têm por 

objetivo ensinar a língua desses países como objeto de estudo. 

Möller e Zurawski (2017, pp. 115-117) diferenciam escolas bilíngues de escolas 

internacionais ao afirmarem que, nas primeiras a língua estrangeira precisa ser 

introduzida desde a educação infantil e tem de ser a língua mais utilizada e aprendida 

até a fase da alfabetização. Assim, nessas instituições, a criança falante de uma língua 

materna é matriculada para receber sua educação em uma segunda língua. 

Já as instituições internacionais têm o objetivo de proporcionar um currículo 

estável e adequado às necessidades dos alunos que mudam de país, comumente por 

motivos profissionais de sua família. Portanto, têm o intuito proporcionar uma 

educação que siga uma metodologia própria do país de origem da escola, ou por meio 

de programas internacionais, para estabelecer um padrão, tanto curricular quanto 

cultural, fazendo com que os estudantes aprendam ambas as línguas, tendo a língua 

comum da escola um foco maior do que a língua portuguesa. Ainda assim, o objetivo 

é que, chegando ao final da vida escolar, os alunos estejam aptos a se comunicar de 

maneira proficiente nos dois idiomas.  

Os professores que lecionam nas escolas internacionais são 

predominantemente estrangeiros e recrutados especialmente pela escola, após 

passarem por um processo criterioso e diferenciado de seleção. A cultura que 

predomina no espaço dessa instituição é a do país de origem. 

O calendário seguido por uma escola internacional é do país de origem, o que 

pode acarretar um ano letivo diferente do que é comum no Brasil, pois pode ser 

iniciado em agosto e finalizado em junho do ano seguinte, conforme ocorre em países 

do hemisfério norte. Apesar disso, os feriados nacionais e municipais de onde a escola 

se instala são respeitados. 
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As escolas internacionais tiveram que incluir na grade curricular o 
currículo nacional brasileiro para as disciplinas de Língua Portuguesa, 
História e Geografia para serem reconhecidas pelo MEC. O que 
acontece na maioria das escolas internacionais, é que as aulas de 
Português, História e Geografia são ministradas em português, por um 
professor brasileiro, e em menor carga horária em relação ao currículo 
em inglês, que engloba a maioria das disciplinas (MÖLLER; 
ZURAWSKI, 2017, p. 118). 

 

 Vale refletir, ainda, sobre o acesso a essas instituições. Tanto escolas bilíngues 

quanto internacionais, com propostas de ensino bilíngue de qualidade, não são 

oferecidas a quaisquer indivíduos que tenham interesse. As instituições, 

principalmente internacionais, são bastante seletivas com o público que a frequentará. 

Além do alto valor de mensalidade/anuidade desde a educação infantil, que 

comumente ultrapassa a casa dos três mil reais, “valorizam de maneira significativa o 

fato do candidato a uma vaga pertencer a redes de parentesco e amizade que incluem 

alunos ou ex-alunos. Além disso, a própria localização da escola tem um impacto 

significativo na seleção da clientela” (CANTUARIA, 2005. p. 6). 

A passagem por um sistema escolar determinado tem efeitos na estruturação 

e na qualidade da inserção social. Desse modo, a opção pela escolarização 

internacional, desde que as famílias tenham a possibilidade de optar, o que é o caso 

de uma minoria significativa no Brasil, depende, ainda, da correspondência entre a 

visão e os valores familiares e o estilo que cada instituição está disposta a 

proporcionar. 

Dessa forma, o conteúdo programático oferecido no ensino bilíngue não deve 

ser “[...] uma doação ou imposição – um conjunto de informes a ser depositado nos 

educandos –, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo 

daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada” (FREIRE, 2016, 

p. 142), ou seja, os conhecimentos prévios, os valores e as contribuições que os 

estudantes, oriundos de quaisquer classes sociais e, uma vez nessas instituições, 

devem ser respeitados e valorizados.  

 A pluralidade cultural com a qual os estudantes têm contato nas instituições 

abordadas por este texto nos faz crer que se desenvolverá maior respeito e aceitação 

às culturas e às classes sociais que, hoje, são consideradas desfavorecidas ou 
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desvalorizadas. É somente a partir da educação que esse cenário social poderá se 

alterar.  

 

1.3. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O ENSINO BILÍNGUE 

  

  Ao buscar regulamentações sobre oferta de ensino bilíngue nas leis nacionais 

brasileiras voltadas à educação, não foi possível encontrar referências ou 

normatizações. Encontram-se, apenas, políticas voltadas ao ensino bilíngue para 

povos indígenas como meio de preservação histórica e cultural, bem como de 

inserção na sociedade brasileira. É possível encontrar algumas regulamentações 

sobre ensino bilíngue para surdos. 

 O parágrafo 3º do artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

versa sobre o ensino bilíngue para as comunidades indígenas. Nele consta que o 

Ensino Fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, mas que é 

assegurada às comunidades indígenas a utilização de sua língua materna e 

processos próprios de aprendizagem. Também há referências sobre educação 

bilíngue voltadas aos indígenas no artigo 78.  

Apesar de, como visto anteriormente, o ensino bilíngue e internacional existirem 

no Brasil desde o período colonial, não há até o momento nenhuma referência sobre 

instituições de educação bilíngue na legislação brasileira e não há regulamentações.  

“A legislação para a oferta de Educação Básica é a prevista na LDB e Diretrizes 

Curriculares Nacionais, com base na Constituição Federal, não havendo pareceres 

normativos do Conselho Nacional”. (CEE/PR, 2012, p. 15). Dessa forma, estes 

pareceres têm caráter orientador para as atuais e futuras instituições com intenção de 

oferecer ensino bilíngue ou internacional e que, portanto, devem seguir as orientações 

presentes neles.  

Por isso, encontram-se algumas deliberações de conselhos municipais ou 

estaduais de educação, com o intuito de regularizar a situação das referidas escolas. 

Nessas deliberações e pareceres, que têm função de autorizar instituições bilíngues 

e internacionais a funcionarem no país, solicita-se que as escolas bilíngues e 

internacionais tenham especial atenção aos seguintes artigos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional: 
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–art. 3º dos princípios e fins da educação; 
–art. 7º da possibilidade de ação da iniciativa privada; 
–art. 12 da elaboração de uma proposta pedagógica e funcionamento 
do estabelecimento de ensino que respeita as normas comuns e as do 
sistema estadual; 
–art. 15 - da autonomia pedagógica com cumprimento dos dispositivos 
nacionais e estaduais de organização do ensino; 
–art. 23 e 24 da organização da educação básica com o fim de 
desenvolver os alunos assegurando-lhes a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e meios para progredir em 
estudos; 
–art. 26 do currículo do ensino fundamental e médio que atenda entre 
outras questões à clientela, cultura e ao estudo da língua portuguesa, 
organizado em base nacional comum e parte diversificada com a 
oferta de língua estrangeira moderna; 
– art. 27 de demais conteúdos da educação básica como difusão de 
valores fundamentais ao interesse social, desporto, entre outros; 
–art. 29 a 31 da oferta de Educação Infantil; 
–art. 32 e 34 da oferta do Ensino Fundamental com o objetivo de 
formar o cidadão com o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, 
compreensão do ambiente, tecnologia, artes e valores sociais, entre 
outros valores; 
–art. 35 e 36 da oferta do Ensino Médio com a finalidade de aprofundar 
os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, preparação para 
o trabalho e a cidadania, relacionando teoria e prática (CEE/PR, 2012, 
pp. 18-19). 

 

Analisando e articulando os artigos da LDB destacados pelos pareceres, é 

possível organizá-los para chegar a algumas conclusões sobre as maneiras segundo 

as quais as escolas bilíngues e internacionais devem funcionar no Brasil.  

O ensino deve ser ministrado com igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, oferecendo liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento a arte e o saber. Ainda, as instituições devem 

respeitar o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, bem como a liberdade e 

o apreço à tolerância. A diversidade étnico-racial tem de ser considerada. Os 

profissionais da educação escolar devem ser valorizados, e é necessário que haja 

uma garantia no padrão de qualidade do ensino. Ainda, as experiências 

extraescolares devem ser valorizadas e, na educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais precisam ser vinculadas e relacionadas.  

Quanto à formação do educador do ensino bilíngue para a Educação Infantil e 

o Ensino Fundamental, afirma-se que tem de possuir, além da formação específica 

para as etapas, “prevista para o sistema municipal de ensino, licenciatura na língua 
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estrangeira oferecida, uma vez que se busca a qualidade do processo em todos os 

níveis e modalidades do ensino” (CME/SP nº 135/08, p. 4). 

 Ainda, com base na LDB, em seu artigo 7º, que afirma ser o ensino livre à 

iniciativa privada, tanto escolas bilíngues quanto internacionais devem atender a 

algumas condições. É indispensável que cumpram as normas gerais da educação 

nacional e o respectivo sistema de ensino. Além disso, precisam ter autorização de 

funcionamento e avaliação de qualidade fornecidas pelo Poder Público, bem como 

capacidade de autofinanciamento. 

 Essas instituições, pautando-nos na LDB, artigo 12, têm a incumbência de 

elaborar e executar sua proposta pedagógica, específica para a oferta do ensino 

bilíngue, assim como assegurar o cumprimento de dias letivos e horas-aulas 

estabelecidas. Devem administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros 

e velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  

 É função da escola realizar atividades de articulação entre famílias e a 

comunidade, com o intuito de criar processos de integração da sociedade com a 

escola. Ainda, é necessário providenciar meios para que os alunos de menor 

rendimento possam recuperar os conteúdos não aprendidos, tanto os ensinados em 

língua portuguesa quanto na língua estrangeira e comunicar os pais e responsáveis 

sobre a frequência e rendimento dos estudantes. Caso algum aluno tenha ausências 

maiores que cinquenta por cento, é responsabilidade da instituição escolar comunicar 

o Conselho Tutelar do Município. 

 Sobre a elaboração e execução da proposta pedagógica, o Parecer nº 135/08 

do Conselho Municipal de Educação de São Paulo postula que   

 
devem as escolas de educação infantil elaborar seu projeto 
pedagógico, de forma que as crianças experienciem efetivamente um 
processo educativo bilíngue que ofereça ricas situações de 
aprendizagem, de imersão em um ambiente onde a língua materna e 
a segunda língua sejam utilizadas como ferramenta na comunicação 
(CME/SP nº 135/08, p. 3). 

 
 Relacionando os pareceres e deliberações com os artigos 23 e 24 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as instituições de ensino bilíngue podem 

se organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 

períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em 
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outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar. As instituições têm a possibilidade 

de reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre 

estabelecimentos situados no país ou no exterior, com base nas normas curriculares 

gerais.  

 O calendário das escolas deve se adequar às peculiaridades do local, 

climáticas ou econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem reduzir o 

número de horas letivas previsto na LDB, que consiste em 800 horas anuais, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, sem contar 

o período reservado a exames finais, quando necessário.  

Além disso, quanto à carga horária separada para cada idioma, recomenda-se 

“[...] que a carga horária de língua portuguesa seja sempre superior à da língua 

estrangeira e que esta, para que se caracterize o perfil bilíngue da instituição, tenha 

não menos do que 25% da carga horária total” (CME/SP nº 135/08, p. 4). 

  A verificação do rendimento escolar no Ensino Fundamental nas escolas 

bilíngues deve seguir alguns critérios: a avaliação deve ser contínua e cumulativa do 

desempenho do estudante, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do períodos sobre os de eventuais provas 

finais; possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

 Além disso, é obrigatório que haja estudos de recuperação, preferencialmente 

paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar.  

 Cabe, ainda, à instituição de ensino bilíngue e internacional, a expedição de 

históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de 

conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Vale ressaltar que muitas 

dessas instituições oferecem exames de proficiência em algumas etapas do ensino e 

que, assim, também é de sua responsabilidade a realização e o fornecimento de 

diplomas e/ou documentos que comprovem os resultados obtidos pelo estudante. 

 Quanto à articulação do artigo 27 da LDB e os pareceres que regulamentam a 

oferta de ensino bilíngue, os conteúdos curriculares da educação básica devem 

difundir valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, 
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de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Ainda, é necessário que 

contemplem orientações aos estudantes para o trabalho e que promovam as práticas 

desportivas educacionais, bem como apoio às não formais. 

 No que diz respeito à completa formação dos indivíduos, de acordo com o artigo 

29, no ambiente de ensino bilíngue, desde a educação infantil, é necessário que se 

objetive o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos 

psicológico, físico, social e intelectual, apresentando-se como um complemento à 

ação da família e da comunidade.  

 A educação infantil nas escolas bilíngues, assim como no Ensino Fundamental, 

segundo o artigo 29 da LDB, deve ser organizada de acordo com algumas regras 

comuns. A avaliação dos alunos tem de ser feita por meio do acompanhamento e 

registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para 

o acesso ao Ensino Fundamental. Dessa forma, independentemente de o estudante 

demonstrar habilidades no uso da língua estrangeira ou nos conteúdos ensinados 

nesse idioma, não pode ser impedido de prosseguir ao 1º. Ano do Ensino 

Fundamental. 

 Apesar disso, a instituição bilíngue ou internacional precisa realizar um controle 

de frequência dos estudantes de quatro e cinco anos (etapa pré-escolar), na qual se 

exige 60% de presença nas aulas. As crianças devem ser atendidas em uma jornada 

de quatro horas, considerada parcial, ou de sete horas, integral. 

 O Ensino Fundamental deve ser oferecido às crianças a partir dos seis anos de 

idade. É obrigatório, com duração de nove anos e visa à formação dos cidadãos, por 

meio do desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da escrita, da leitura e do cálculo, de acordo com o artigo 32 da LDB. 

Assim, nas escolas bilíngues e internacionais, deve-se seguir esse mesmo padrão, de 

modo a favorecer a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Sendo uma 

instituição que apresenta culturas de dois países diferentes, deve se atentar às 

diferenças no sistema político, na história e também no ensino das artes, valorizando 

artistas e produção das duas federações. 

 É necessário, nessas escolas, que sejam fortalecidos os vínculos de família, os 

laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 
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social. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tem de ter em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e também a formação de atitudes e valores. 

 É, ainda, opção das instituições bilíngues ou internacionais, desdobrar o ensino 

fundamental em ciclos. Podem optar pela progressão regular por série ou pelo regime 

de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-

aprendizagem, desde que sejam observadas as normas do respectivo sistema de 

ensino.  

 O currículo das escolas deve, obrigatoriamente, incluir conteúdo que trate dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como base o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei n° 8.069/1990), observada a produção e distribuição de material 

didático adequado. 

 Além disso, sendo instituições que abrigam e transmitem conteúdos e culturas 

de países diferentes, o estudo sobre os símbolos de cada um deles tem de ser incluído 

como tema transversal nos currículos do Ensino Fundamental. 

Saliente-se que a educação bilíngue deve visar não apenas a 
competência na comunicação em uma segunda língua, mas também 
seu consequente conhecimento dos significados culturais dos falantes 
dessa mesma língua, além da aceitação do pluriculturalismo existente 
em nossa sociedade. Tal encaminhamento, portanto, deve estar 
claramente estabelecido no Regimento e no Projeto Pedagógico, 
quando da definição dos objetivos educacionais da escola que 
pretende oferecer o ensino bilíngue (CME/SP nº 135/08, p. 3). 
 

 
 Quanto à carga horária escolar, conforme consta do artigo 34 da LDB, a jornada 

escolar no Ensino Fundamental das escolas bilíngues ou internacionais tem de incluir 

pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, e tem de ser 

progressivamente ampliado o período em que os alunos permanecem na escola, 

podendo estender-se ao período integral. 

 O Ensino Médio, etapa final da educação básica, deve durar ao menos três 

anos e tem como finalidade consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Assim, em 

consonância com o artigo 35 da LDB, também as escolas de ensino bilíngue ou 

internacional precisam preparar seus alunos para que sejam capazes de continuar os 

estudos em instituições de ensino superior, sejam elas brasileiras ou estrangeiras. 
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 É necessário que no Ensino Médio ocorra, ainda, a preparação dos estudantes 

para o trabalho e a cidadania, para continuarem aprendendo, de modo a serem 

capazes de se adaptarem de maneira flexível a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores. Além disso, é primordial que ocorra o aprimoramento 

dos educandos como pessoas humanas, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

 As escolas bilíngues devem seguir a Base Nacional Comum Curricular, que 

define os direitos e objetivos de aprendizagem do Ensino Médio, conforme diretrizes 

do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas: 

• I - linguagens e suas tecnologias;  

• II - matemática e suas tecnologias;  

• III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

• IV - ciências humanas e sociais aplicadas.  

 

Além disso, a instituição, que tem o objetivo de oferecer ensino bilíngue ou 

internacional, deve apresentar: 

– apresentar Matriz Curricular com carga horária de 800 horas sendo 
estas destinadas às disciplinas em língua portuguesa (Base Nacional 
Comum e Parte Diversificada, obrigatórias), complementadas por 
outra carga horária que contemple a necessidade do ensino em língua 
estrangeira L2 adotada; 
– ter o PPP expresso em uma Matriz Curricular que demonstre todas 
as disciplinas conforme a LDB e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
próprias à etapa de ensino pretendida, e as demais necessárias ao 
intento do ensino bilíngue e/ou internacional proposto pela instituição; 
– possuir um ambiente que favoreça a imersão na língua e nas culturas 
nacional e estrangeira, para desenvolver as habilidades que levem os 
alunos a se apropriarem dos dois códigos e culturas, constituindo 
conhecimentos; 
– ser membro de uma entidade certificadora de escolas bilíngues que 
fiscalize e renove a certificação; 
– participar das entidades que promovem e estudam o bilinguismo; 
– possuir um corpo docente de brasileiros com a devida habilitação 
para as disciplinas e/ou turmas que lecionam/atendem e docentes com 
habilitação ou proficiência na L2 ou língua estrangeira adotada, neste 
caso com certificação que a comprove; 
– oferecer oportunidades de intercâmbio aos docentes e discentes 
mediante sedes existentes e/ou convênios firmados no exterior; 
– possibilitar a certificação internacional dos alunos; 
– desenvolver as habilidades de escutar, falar, escrever e ler de forma 
efetiva, ao final do Ensino Fundamental na língua estrangeira ou L2; 
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– oferecer disciplinas e atividades na língua estrangeira adotada pela 
instituição; 
– ser reconhecido oficialmente pelo país-sede e pelo país 
representado, no caso de ensino internacional; 
– valorizar o pluralismo de ideias e culturas; 
– aceitar alunos de diversas nacionalidades; 
– oferecer aulas de apoio em português e na língua estrangeira para 
os alunos e seus familiares (CEE/PR, 2012, p. 16). 

 

 Todas as interpretações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

discutidas neste capítulo foram desenvolvidas a partir do que é obrigatório para as 

escolas regulares monolíngues brasileiras, sendo que, na própria LDB, não há 

especificidades para escolas bilíngues, que não são sequer citadas na lei. Isso pode 

decorrer do fato de que a LDB seja do ano de 1996, época em que ainda não era tão 

popular o ensino bilíngue nas escolas de educação básica. 

A partir do que foi exposto, foi possível visualizar que não há marcos legais que 

abranjam com exatidão como regulamentar e padronizar a oferta de ensino bilíngue 

no Brasil. Não há leis nacionais, estaduais ou municipais, mas apenas pareceres e 

deliberações expedidos por Conselhos Estaduais e que têm o intuito de autorizar, 

mediante solicitação da própria instituição, seu funcionamento. Por conta disso, 

dificulta-se a supervisão sistemática do ensino por parte das Secretarias de Educação, 

já que não há padrões estabelecidos legalmente para essa oferta. 

A regulamentação das escolas bilíngues no país, desse modo, exige 

adequação, revisão das práticas e métodos de ensino, bem como reflexão sobre a 

formação dos profissionais que atuam nessas instituições. É necessário que sejam 

estabelecidos padrões claros de qualidade, para que seja possível avaliar as escolas 

e verificar quais delas, de fato, oferecem ensino bilíngue. Este é o único modo que 

poderá garantir uma verdadeira educação bilíngue no Brasil. 
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CAPÍTULO 2  

A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROFESSOR DO ENSINO BILÍNGUE 

 

2.1. A FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR DO ENSINO BILÍNGUE 

 

  Sabe-se que, para lecionar na educação básica no Brasil, nos dias atuais, é 

necessário que um profissional seja graduado em algum curso de licenciatura. A partir 

da área em que for licenciado é que o educador poderá assumir turmas e dar aulas 

sobre alguns conteúdos em específico.  

  Para ser contratado como professor do Ensino Médio ou dos anos finais do 

Ensino Fundamental, um professor deve ter cursado uma licenciatura que o habilite 

para alguma área específica, como Letras (Língua Portuguesa e/ou Língua 

Estrangeira), Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia, Artes, 

Educação Física, Filosofia e Sociologia. Isso ocorre para que o professor possa 

oferecer aos alunos aprofundamento detalhado dos conteúdos de suas aulas. 

  Já para lecionar na Educação Infantil ou nos anos iniciais Ensino Fundamental, 

o educador precisa ser graduado em um curso de licenciatura em Pedagogia. É esse 

mesmo professor que se torna responsável pelo ensino de todas as disciplinas citadas 

anteriormente, com um nível de aprofundamento não tão elevado, adequado à faixa 

etária de seus alunos. 

  Esses parâmetros, contudo, são de referência para as escolas tradicionais, 

regulares, monolíngues, que não levam em consideração uma perspectiva de ensino 

a partir da utilização de dois idiomas diferentes (materno e estrangeiro) na ministração 

de aulas.  

  Como já foi visto e questionado anteriormente, pouco se discutem na legislação 

regras que norteiem o ensino bilíngue no Brasil. Assim sendo, torna-se mais difícil 

localizar informações que discorram também sobre a formação universitária 

necessária para que um educador seja considerado apto a lecionar em escolas de 

educação bilíngue. 

  Nessas escolas, pode haver, muitas vezes, a presença de profissionais que 

não tem formação adequada, não tendo cursado Pedagogia, área obrigatória para 
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ensinar na Educação Infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o que, em 

tese, não é permitido pela legislação atual do Brasil. 

  Meaney (2009) disserta sobre a presença de educadores não formados em 

Pedagogia, atuando nos anos iniciais da educação. De acordo com a autora, os 

educadores presentes “[...] nesta fase do Ensino Fundamental I em Português têm 

formação em Pedagogia, os professores que lecionam em Inglês têm, em geral, 

formação e experiência profissional voltada estritamente para o ensino de inglês como 

língua estrangeira [...]” (MEANEY, 2009, p. 29), não possuindo, portanto, o 

imprescindível conhecimento sobre a proposta didático-metodológica da educação 

bilíngue, proposta que não envolve, apenas, falar em idioma estrangeiro com a 

criança. 

  O Conselho Nacional de Educação, na Resolução CNE/CP nº. 1, de 15 de maio 

de 2006, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura. Em seu artigo 2º. dispõe que 

 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área 
de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais 
sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 2). 

 

  Assim sendo, compreende-se que a área de atuação e exercício do trabalho 

dos pedagogos, enquanto professores no espaço da sala de aula escolar, 

compreende as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I (1º. ao 5º. 

ano). Ainda, no artigo 4º., parágrafo único, afirma-se que os licenciados em Pedagogia 

também podem exercer funções e assumir cargos na área da organização, gestão de 

sistemas em instituições de ensino.  

  No artigo 5º., inciso VI, apresenta-se que um aluno egresso do curso de 

Pedagogia, deve estar apto a ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Artes, Educação Física de maneira interdisciplinar e que se 

adeque às diferentes fases do desenvolvimento de cada indivíduo. 

  Como os egressos dos cursos de Pedagogia são profissionais que, conforme 

citado anteriormente, têm formação universitária para lecionar especificamente desde 
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a Educação Infantil até o 5º. ano do Ensino Fundamental, são considerados 

professores polivalentes. Esses professores são assim nomeados pelo fato de se 

responsabilizarem pelo ensino de todas as disciplinas das grades de cada turma.  

  Porém, se a atuação de profissionais graduados em outras licenciaturas que 

não a Pedagogia nessa etapa de ensino das escolas bilíngues for tão presente como 

se propõe nessa pesquisa, então é possível que as crianças alunas dessas 

instituições sofrem grandes defasagens de aprendizado em seus anos iniciais, uma 

vez que cada licenciatura volta-se para o ensino de uma área em específico, e não 

discorre sobre o ensino de todas as disciplinas de maneira interdisciplinar, conforme 

é proposto pelo Conselho Nacional de Educação, nem aborda as metodologias 

necessárias para ensinar os conteúdos para essa faixa etária.  

 

A Base Nacional Comum Curricular, aprovada em dezembro de 2017, 
considera as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil e reafirma o estabelecido na LDB quanto ao entendimento de 
que, na educação infantil, o cuidado é algo indissociável do processo 
educativo (Parecer 534/18 CME/SP, 2018, p. 3). 

 

  O Parecer do Conselho Municipal de Educação 288/12 no que se refere à 

habilitação dos professores afirma que, para o ensino bilíngue, podem ser aceitos “[...] 

os profissionais que detenham a formação exigida para ministrar aulas na educação 

infantil [...] acrescida8 da Licenciatura em Letras (Português/Inglês) e/ou certificação 

em exames especiais de proficiências [ ...] TOEFL ou Cambridge”. 

  Apesar disso, não há, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nenhuma 

referência que possibilite a presença de professores com licenciaturas específicas 

para lecionarem na primeira etapa da educação básica (até o 5º. ano).  

  No artigo 62 da LDB, estabelece-se a formação exigida para que um educador 

possa ministrar aulas na Educação Infantil:  

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 

 
8 Grifo nosso. 
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nível médio na modalidade normal. (Redação dada pela Lei no 12.796, 
de 2013). (Parecer 534/18 CME/SP, 2018, p. 3). 

 

  Segundo o Parecer 534/18 do CME/SP (2018), uma escola de Educação 

Infantil e de Ensino Fundamental tem de ter como objetivo a educação das crianças a 

partir do domínio (compreensão e uso) de dois idiomas, de maneira a possibilitar 

experiências curriculares em ambas as línguas. Essa instituição deve contar com 

professores que tenham formação para atuar nessa área nos termos da legislação 

vigente e, em seu Projeto Pedagógico, contemplar as propostas e os instrumentos 

que possibilitem alcançar tal objetivo, não só por meio da contratação desses 

profissionais com conhecimentos em cada idioma, mas com conhecimentos culturais, 

hábitos dos povos e locais em que as línguas são desenvolvidas e, ainda, os 

processos de aprendizagem inerentes a essas línguas, o que não significa exigência 

de professor com licenciatura em línguas. 

  Assim sendo, o projeto pedagógico de uma unidade escolar que tem o intuito 

de organizar o trabalho de maneira bilíngue, com dois idiomas, deve garantir as 

práticas de linguagens pertinentes ao contexto em que cada língua é criada e recriada, 

partindo de elementos culturais e sociais por meio das quais se desenvolvem. Deve 

garantir, por exemplo, que os estudantes vivenciem e sejam protagonistas de 

situações relacionadas as experiências e os estímulos com outras do cotidiano 

escolar: brincar, cantar, compara, falar e conversar. “Além de se relacionar e brincar 

com adultos e outras crianças utilizando as duas línguas, pela mediação dos 

professores ressignificando os tempos e os espaços de vivência com essas línguas” 

(Parecer 534/18, CME/SP, 2018, p. 2). 

 

 

2.2. AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO DAS ESCOLAS BILÍNGUES 

 

  Apesar de todas as discussões realizadas aqui, não é fácil compreender as 

necessidades de uma escola bilíngue no que diz respeito à contratação de um 

professor para lecionar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

  Se, por um lado, compreende-se a importância da presença de um pedagogo 

para embasar as práticas pedagógicas que envolvem a interdisciplinaridade e os 
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cuidados necessários inerentes ao trabalho com essa faixa etária, por outro lado, 

busca-se a presença de um educador que tenha conhecimento e domínio de um 

idioma estrangeiro, o que é mais facilmente encontrado entre os graduados e 

licenciados em cursos de Letras - Português/Inglês. 

  Dessa forma, julgou-se essencial dialogar diretamente com quem lida com 

essas situações: os gestores escolares. Por isso, foram entrevistadas três gestoras 

de escolas bilíngues da cidade de São Paulo, responsáveis pela contratação de 

profissionais para a vaga de professor. 

  Com isso, buscou-se compreender quais são suas reais necessidades, quais 

os aspectos que valorizam e o que esperam de um profissional que se candidata à 

vaga de professor (tanto de Português quanto de Inglês) em uma instituição de ensino 

bilíngue.  

  Seguem, portanto, as perguntas e respostas que foram realizadas nessas 

entrevistas com gestores escolares acerca das expectativas para a contratação de um 

professor em um contexto de ensino bilíngue. 

 

Pergunta: O que você procura em um candidato à vaga de professor? 

Entrevistado A: “Alguém comprometido com educação, que tenha formação, que 

tenha bom relacionamento pessoal e que acredite na metodologia da escola e no 

bilinguismo.” 

Entrevistado B: “Bom manejo em sala de aula, doçura e ética, boa formação 

profissional, pontualidade, honestidade e principalmente comprometimento.” 

Entrevistado C: “O que eu procuro em um candidato para a vaga de professor é 

sempre alguém que tenha formação, especialmente em Pedagogia pelo menos, ou 

que tenha qualquer experiência na educação, mesmo que tenha formação em 

Psicologia ou Letras, mas que tenha conhecimento sobre educação, ou que tenha 

experiência na área de educação e que mostre que tem interesse em ampliar seus 

objetivos para que eles sejam além do currículo e que possa crescer junto com a 

escola.” 
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P: Há diferenças entre as expectativas para o professor de Língua Portuguesa e o de 

Língua Inglesa?  

A: “Nenhuma. Ambos têm que atingir os objetivos propostos para a turma que estão 

dando aula, dentro de suas habilidades específicas.” 

B: “Não. Apenas o conhecimento da língua a ser lecionada.” 

C: “Sim, há expectativa, porque a formação é diferenciada. O professor de língua 

portuguesa normalmente trabalhou em escolas tradicionais, escolas monolíngues. O 

professor de inglês pode ter trabalhado em escolas de idioma. Esse background é 

importante para definirmos qual a experiência e onde esse profissional ficará melhor 

adequado na escola. Outra expectativa é em relação à proficiência. O professor de 

língua portuguesa normalmente é do Brasil e fala o português como primeira língua. 

O professor de língua inglesa normalmente precisa ter uma proficiência maior, então 

além do português ele precisa ter a proficiência no inglês também. Então, essa é uma 

outra expectativa para ao professor de inglês. Eu arrisco dizer que o professor de 

inglês precisa ter mais qualificações que o professor de português.” 

 

P: Qual a formação mínima exigida pela escola para que um professor seja 

contratado?  

A: “É necessário que o professor tenha Pedagogia ou ao menos formação em Letras 

com licenciatura e neste caso esteja cursando Pedagogia. Experiência também é algo 

que levamos em conta.” 

B: “Pedagogia ou Licenciatura em Letras Português/Inglês. Caso seja professor na 

língua inglesa, fluência no idioma.” 

C: “A formação mínima exigida para contratação é um professor com graduação 

finalizada, com diploma em Pedagogia ou licenciatura em Psicologia ou Letras. O 

profissional tem de ter certificado de conclusão do curso, não pode estar estudando. 

Para ser assistente de professor, ele pode estar cursando algum dos cursos 

mencionados. Mas a Pedagogia é a única graduação que só ela consegue garantir a 

contratação do professor, sem nenhuma outra licenciatura.” 
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P: Você acredita que seja importante o professor da área de Língua Portuguesa 

compreender sobre ensino bilíngue e bilinguismo? É necessário que ele conheça o 

idioma estrangeiro?  

A: “Eu acredito que seja bom, mas não que seja essencial. Ao meu ver e por 

experiência, um bom professor de Língua Portuguesa, mesmo que sem conhecimento 

do inglês, pode atender à proposta da alfabetização em uma escola bilíngue sem 

nenhum ônus. Sou a favor dos profissionais se especializarem em suas áreas 

específicas, às vezes o professor tem conhecimento das duas línguas e acaba não 

dando conta de nenhuma delas. Acredito ainda que a experiência na fase da 

alfabetização vale mais do que somente o conhecimento.” 

B: “Acho bem importante, mas não é um pré-requisito. O mais importante é ser um 

ótimo professor na matéria que ministra.” 

C: “Quando você pergunta se é importante que o professor de língua portuguesa 

entenda sobre bilinguismo, eu acho que isso é absolutamente necessário, pois 

quando se fala sobre linguagem, precisam-se conhecer os idiomas e as etapas de 

desenvolvimento desta linguagem. Como a criança faz uso de hipóteses nas duas 

línguas, principalmente na transposição da escrita, o professor de português pode 

auxiliar muito o trabalho do professor de inglês e vice-versa, se ambos estiverem 

vendo o desenvolvimento da linguagem juntos. Quando se fala da linguagem oral, 

também são importantes aspectos como fluência, como semântica e sintaxe na hora 

da fala para entender qual é o grau de vocabulário e de acesso lexical que essa 

criança tem nos dois idiomas para se comparar. Em termos de leitura, também é 

importante que se avalie como a criança faz a leitura, através principalmente do 

processo de decodificação, que tem estratégias diferentes nos dois idiomas e que 

pode servir para facilitar o processo de inglês-português e português inglês. Vendo a 

linguagem como um processo único, é extremamente essencial que haja uma 

compreensão dos idiomas que são tratados na escola.  

Sobre se o professor de português tem de ter conhecimento do inglês se ele está 

numa escola bilíngue inglês-português, é fundamental, pois normalmente a escola 

bilíngue segue uma metodologia criada na língua estrangeira que é trabalhada. Então, 

entender a conceptualização desse idioma e a metodologia de como se formou ajuda 

na formação do individuo de forma integral, porque o entendimento do método, o 
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entendimento epistemológico da formação do método que escola utiliza é essencial 

para as duas línguas. Então, para acesso a documentação, para entender o sistema 

de avaliação, isso tudo provavelmente está na língua inglesa e a tradução 

normalmente perde alguns dados e elementos básicos. Além do que, através de uma 

língua, você também está por dentro de uma cultura daquele país, então conhecer a 

cultura do país no qual a língua está sendo trabalhada na escola é essencial porque 

o professor precisa ser um mediador de conhecimento e isso não pode ser 

segmentado entre professor de inglês e português.” 

 

 A partir das respostas oferecidas por cada um dos gestores escolares, pode-se 

perceber que há alguns pontos em comum e outros que vão de encontro um ao outro. 

 Visualiza-se que, de acordo com as respostas oferecidas acima, o entrevistado 

C valoriza mais o processo de desenvolvimento do bilinguismo de modo geral, 

enquanto os entrevistados A e B buscam profissionais competentes, mas não 

necessariamente que já tenham conhecimento sobre ensino bilíngue. 

 Tanto o entrevistado A quanto o B afirmam acreditar que não é primordial que 

o professor da área de língua portuguesa conheça o bilinguismo e ensino bilíngue, 

mesmo que lecione em uma instituição que se caracteriza como bilíngue. Isso porque, 

segundo eles, o mais importante é que o professor tenha conhecimento sobre o 

processo de alfabetização, tenha experiência e seja um bom profissional no idioma 

que ministra.  

Meaney (2009, p. 30) corrobora com essas afirmações ao discutir sobre as 

funções do professor da área de inglês nas escolas bilíngues. 

 
 
A tarefa do professor em inglês, ao tentar abordar os conteúdos das 
disciplinas específicas de maneira integrada na Escola Bilíngue, se 
complexifica pela falta de formação específica e falta de materiais de 
apoio. Há também a dificuldade em se integrar verdadeiramente os 
currículos desenvolvidos nas Línguas Inglesa e Portuguesa, uma vez 
que são desenvolvidos e ministrados por sujeitos diferentes, que têm 
formação e convicções distintas e atribuem sentidos diferentes ao 
planejamento feito anualmente. 
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A resposta do entrevistado C vai ao encontro dessa reflexão ao apontar que o 

educador da área de língua inglesa tem de ter, possivelmente, mais qualificações e 

formações do que o professor da língua materna.  

 

 

2.3. ANÁLISE DAS GRADES CURRICULARES DOS CURSOS DE LETRAS E 

PEDAGOGIA 

 

  Para embasar esta análise, foram pesquisadas as grades curriculares dos 

cursos de Pedagogia e Letras de cinco universidades de São Paulo. Para, assim, a 

partir delas, discutir sua articulação com o cenário educacional atual.  

  É importante destacar que o critério de escolha das grades curriculares a serem 

analisadas foi sua boa avaliação pela plataforma educacional Guia do Estudante no 

ano de 2019, desenvolvida pelo grupo Abril, bem como a disponibilidade das grades 

nos sites de cada universidade. As grades do curso de Letras e Pedagogia estão 

disponíveis no Anexo A. 

 Ao analisar atentamente as grades, tanto dos cursos de licenciatura em 

Pedagogia quanto em Letras, é possível perceber que as estruturas de cada uma, 

apesar de demonstrarem focos diferentes, tem alguns eixos em comum, como é o 

caso de disciplinas voltadas ao ensino de políticas públicas relacionadas à educação, 

disciplinas de didática e metodologia (cada qual com suas especificidades) e também 

das disciplinas voltadas à história da educação. 

 A presença dessas disciplinas é primordial para a formação completa dos 

futuros professores, visto que, dentre as tarefas da universidade, a formação de 

educadores é “[...] uma das mais nobres ainda que, nos dias atuais, pouco valorizada 

no meio acadêmico. Formar para a docência significa formar aqueles que, por escolha 

profissional, formarão as novas gerações que à escola recorrerem” (VASCONCELOS, 

2012, p. 22). Assim sendo, os cursos de licenciatura, tanto de Pedagogia quanto 

Letras, tem de se preocupar com alguns aspectos formativos, com o intuito de atingir 

os objetivos traçados para o curso em questão.  

 Encontrou-se em apenas um dos cursos de Letras, somente para alunos que 

optassem por realizar a Habilitação em Português como segunda língua ou língua 

estrangeira (L2/LE), uma disciplina eletiva voltada ao ensino bilíngue e bilinguismo: 
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“Educação Bilíngue: Teoria e Prática”. Nos cursos de Pedagogia, não foi possível 

destacar nenhum componente curricular que demonstrasse discorrer sobre o tema. 

 Vale ressaltar que, nesta pesquisa, pelo fato de não termos acesso aos planos 

de ensino, ementas, conteúdos programáticos e bibliografias, consideramos 

componente curricular que trata do ensino bilíngue durante a graduação somente 

aquela que traz o tema explícito no nome da disciplina a ser cursada pelos 

universitários. 

 De acordo com Vasconcelos (2012, p. 23), são três os aspectos que devem ser 

considerados na formação docente. O primeiro deles é o desenvolvimento da 

competência técnica do graduando, o conhecimento do campo da área específica com 

a qual ele trabalhará. Todos os educadores devem ter sólida base para lecionar e 

essa base deve começar a ser construída ao longo da licenciatura, mantendo-se 

sempre em atualização ao longo do exercício da profissão. 

 O segundo aspecto a ser destacado é o da competência pedagógica. A função 

docente deve ser desempenhada com comprometimento e deve haver o domínio de 

métodos e técnicas que facilitem o processo de aprendizagem de cada aluno. Para 

ser educador, não basta somente entender do assunto, é necessário saber transmitir, 

despertar o interesse dos alunos e direcioná-los ao aprendizado. 

 O terceiro aspecto é o da competência científica. Um professor deve ser capaz, 

por si só, de desenvolver novos caminhos didático-pedagógicos para sua vivência em 

sala de aula, relacionando teoria e prática e reproduzindo essa prática para que outros 

educadores possam reproduzir suas experiências bem-sucedidas. Somente um 

professor que tem interesse por pesquisar poderá aguçar a curiosidade de seus 

alunos para que eles aprendam também a pesquisar. 

 Além desses aspectos já citados, destaca-se a competência ético-política, no 

que diz respeito ao comprometimento com o ato de educar e formar indivíduos para o 

exercício ético de sua futura profissão e da cidadania.   

 Ao observarmos as disciplinas ofertadas por todas as universidades 

anteriormente destacadas, pode-se perceber que há, de modo geral, uma 

preocupação em abranger todos os aspectos citados anteriormente. Apesar disso, o 

primeiro e o segundo aspectos, que afirmam a necessidade da formação técnica e 
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pedagógica dos futuros professores, são deixados de lado quando se fala sobre o 

ensino bilíngue.  

 A partir dos resultados encontrados nesta pesquisa, podemos chegar à 

seguinte reflexão: ainda que tenhamos atualmente um grande número de instituições 

de ensino com propostas bilíngues, os atuais e futuros professores da rede 

educacional, seja ela pública ou privada, não estão sendo preparados para essa 

realidade. Não são preparados sequer para lidar com alunos que são bilíngues por 

terem vindo de outros países, quanto mais para desenvolverem uma sala de aula 

realmente bilíngue.  

 Dessa forma, fica o questionamento: como se formam, então, os professores 

que lecionam nas escolas bilíngues? Quem são eles? Profissionais formados em um 

curso de Pedagogia sem preparação para o ensino bilíngue e sem conhecimento da 

língua estrangeira? São egressos de cursos de outras licenciaturas que não têm 

preparação para ensinar nos anos iniciais da educação básica, mas que podem ter 

estudado brevemente a educação bilíngue? 

 Para respondermos a estas questões, realizamos uma breve pesquisa com 

alguns professores que afirmam ser professores bilíngues. 

 

 

2.4 RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA COM PROFESSORES DE ESCOLAS 

BILÍNGUES DE SÃO PAULO 

 

Compreender o cenário em crescente desenvolvimento das escolas bilíngues 

no Brasil é uma tarefa complexa e que requer análises e discussões a partir de 

múltiplas perspectivas.  

Como o foco desta pesquisa é buscar entender de que maneira tem se formado 

os professores que lecionam nas instituições de ensino bilíngue, o caminho 

encontrado, dentre vários outros possíveis, foi questionar os próprios professores 

sobre sua visão da formação que receberam. 

Assim sendo, a seguinte pesquisa foi realizada com professores que lecionam 

em escolas de ensino bilíngue na cidade de São Paulo. Foi disponibilizado um 

questionário virtual por meio de um link e cada educador respondeu de maneira 
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individual. Os nomes dos vinte e um participantes da pesquisa e das escolas onde 

trabalham serão ocultados por questões de confidencialidade.  

 

 

Gráfico 1. A instituição é bilíngue? 

 

 

Para iniciar a pesquisa e saber com quais profissionais estabeleceu-se o 

diálogo, julgou-se necessário perguntar se a instituição de ensino na qual atua é, de 

fato, bilíngue. Isto porque há muitas escolas que se intitulam bilíngues, ou oferecem 

programas de imersão em um segundo idioma para alunos que fiquem na escola em 

período integral. Deste modo, tem aulas no período pedagógico em sua língua 

materna e, no período oposto, realiza atividades na língua estrangeira. 

Segundo com o gráfico 1, dentre os participantes, apenas dois não lecionam 

em instituições de ensino que se intitulam bilíngues. 

De acordo com o tempo de experiência de um educador em uma mesma 

instituição de ensino, é mais provável que ele esteja mais adaptado à metodologia 

proposta por ela e, portanto, tenha se apropriado da maneira pela qual deve ensinar 

seus alunos. Assim sendo, optou-se por incluir no questionário uma pergunta sobre o 

tempo de atuação na escola bilíngue, para que fosse possível mapear também esse 

aspecto. 
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Gráfico 2. Há quanto tempo leciona na instituição? 

 

 

Dentre professores que responderam às perguntas, cinco lecionam em 

instituições bilíngues há menos de um ano; dois, há um ano; três, há dois anos; quatro, 

há três anos; quatro, há quatro anos; e três, há cinco anos ou mais. 

 
 

 

Gráfico 3. Há quanto tempo leciona no ensino bilíngue? 

 

Ainda, refletindo sobre o aspecto da experiência, acreditou-se que seria válido 

compreender também qual o tempo que cada educador tem na área de ensino 
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bilíngue, sendo na escola em que trabalha atualmente ou em quaisquer outras 

instituições de ensino que ofertem educação bilíngue. 

Dentre esses professores, quatro atuam na educação bilíngue há menos de um 

ano; duas, há um ano; quatro, há três anos; três, há quatro anos; e oito, há cinco anos 

ou mais. Isso permite inferir que a maioria dos participantes da pesquisa têm 

experiência suficiente para falar sobre sua prática de maneira reflexiva e embasada 

em situações cotidianas.  

 

 

  

Gráfico 4. Qual a área na qual você atua? 

 

Como as instituições bilíngues são regulamentadas pela legislação brasileira, 

que afirma que a língua portuguesa tem de ser parte do currículo escolar desde a 

educação infantil, optou-se por verificar quais membros da pesquisa lecionavam na 

área da língua portuguesa e quais na língua estrangeira. 

Nessa pesquisa, cinco professores atuam com disciplinas ensinadas em 

português, enquanto os outros dezessete lecionam em inglês. Assim, pode-se 

perceber que os participantes da pesquisa são majoritariamente professores da área 

de língua inglesa. 
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Gráfico 5. Qual é sua formação? 

 

Como o foco maior dessa pesquisa é discutir acerca da formação universitária 

dos professores de ensino bilíngue, foi essencial saber quais foram os cursos 

universitários pelos quais eles passaram para que hoje possam lecionar em 

instituições de educação básica. 

Nessa pesquisa, verificou-se que 71,4% (quinze participantes) são formados 

em Pedagogia, 42,9% (nove participantes) são formados em cursos de Letras, e 4,8% 

(um participante) é formado em Educação Física. 

Na sequência, foram realizadas perguntas de cunho subjetivo, com o intuito de 

abrir espaço para que os educadores explicitassem suas reflexões acerca de seu 

próprio processo formativo e das escolhas que realizaram até chegarem a trabalhar 

em escolas bilíngues. 

 

O que o levou a escolher uma escola bilíngue?  Incidência 

Proposta de ensino e metodologia  8 respostas 

Oportunidade de emprego  6 respostas 

Uso da Língua Inglesa  4 respostas 

Salários maiores  3 respostas 

Contato com o idioma estrangeiro desde cedo  3 respostas 

Outro: Educação Física 
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Possibilidade de lecionar na Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I sendo licenciado em Letras 

 2 respostas 

Experiência de ter estudado em uma instituição bilíngue  1 resposta 

Tabela 1. O que o levou a escolher uma escola bilíngue? 

 

 A questão acima tinha o objetivo de compreender o motivo pelo qual um 

profissional da educação escolhe instituições bilíngues para lecionar. Dentre as 

respostas oferecidas, destacam-se alguns assuntos similares, como: a oferta salários 

maiores em comparação a escolas monolíngues; metodologia de ensino diferente da 

tradicional; contato com o idioma estrangeiro desde cedo que pode favorecer o 

desenvolvimento do indivíduo e a aquisição de outros idiomas; e, por último, a 

possibilidade de atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais 

sem ser portador de diploma em cursos de Pedagogia. 

 No que diz respeito a salários mais altos em instituições bilíngues, essa já é 

uma afirmação recorrente entre os profissionais do meio educacional. Isso porque, 

para lecionar nessas instituições, de modo geral, exige-se que o educador tenha 

formações extras além da universitária, como cursos de idioma estrangeiro e cursos 

extras voltados ao bilinguismo. 

 No que diz respeito à metodologia de ensino diferenciada, discute-se sobre isso 

uma vez que grande parte das escolas bilíngues adota metodologias construtivistas 

que levam o aluno a ser protagonista de seu próprio aprendizado, o que destoa da 

prática tradicional, mais comum no cotidiano das escolas brasileiras. 

 O contato com o idioma desde a primeira infância também é um aspecto levado 

em consideração, uma vez que independentemente “[...] do nível de proficiência nas 

línguas, a exposição a dois estímulos linguísticos diferentes e a compreensão dos 

usos e funções diferenciados em cada uma dessas línguas favorecem uma 

diferenciação cognitiva nestes sujeitos” (NOBRE; HODGES, 2010, p. 2). 

 Corrobora com essa afirmação a resposta de um dos participantes da pesquisa 

à pergunta, ao afirmar que, por ter estudado em uma escola bilíngue, atribui sua 

facilidade de aprender línguas e compreender padrões de linguagem de diferentes 

idiomas a essa formação desde a educação infantil. 
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 E, como já foi discutido anteriormente, por falta de profissionais formados em 

Pedagogia com as qualificações necessárias para darem aulas em escolas bilíngues, 

muitos dos professores contratados nessas instituições são licenciados em cursos de 

Letras (Português/Língua Estrangeira).  

Como se considerou a graduação com um ponto primordial nesta pesquisa, os 

professores foram questionados sobre possíveis segundas graduações com intuito de 

complementarem os estudos iniciais. 

 

Se fez mais de uma graduação, quais foram e em qual ordem as 
cursou? 

 Incidência 

Letras e Pedagogia  5 respostas 

Cursando Pedagogia  1 resposta 

Pós graduação em Psicopedagogia   1 resposta 

Pós em Educação Bilíngue  1 resposta 

História e Pedagogia   1 resposta 

Administração com ênfase em RH  1 resposta 

Gastronomia, Farmácia e Biologia  1 resposta 

Jornalismo  1 resposta 

Tabela 2. Se fez mais de uma graduação, quais foram e em qual ordem as cursou? 

 

 Com essa pergunta, pode-se visualizar que cinco dos educadores confirmam 

as hipóteses desenvolvidas por este trabalho, foram inicialmente formados em cursos 

de licenciatura em Letras, encontraram a possibilidade de atuação profissional em 

escolas bilíngues nas etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (campos 

de atuação dos pedagogos) e foram em busca de formação complementar na área da 

Pedagogia. 

 Além disso, a partir da análise da tabela, percebe-se que há, no meio escolar 

das instituições bilíngues, profissionais que não têm a formação mínima necessária 

para lecionar na educação básica, tais como Administração com ênfase em RH, 

Gastronomia ou Jornalismo. 

 Conforme foi analisado nas grades curriculares dos cursos apresentados e 

discutidos anteriormente, é raro encontrar licenciaturas que discutam e apresentem 

aos futuros educadores conteúdos sobre educação bilíngue e bilinguismo, 
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preparando-os, assim, para essa área que vem se ampliando cada vez mais no 

cenário educacional brasileiro. 

 

 

Gráfico 6. Seu curso de formação teve alguma disciplina voltada para a área da 
Educação Bilíngue? Se sim, qual? 

 

 

 Quatorze dos 21 participantes da pesquisa afirmaram não ter nenhuma 

disciplina voltada para o ensino bilíngue em sua formação universitária. Seis 

participantes afirmam terem aprendido algo sobre o assunto em alguma disciplina de 

seu curso e apenas um sujeito da pesquisa afirmou ter visto o tema durante um curso 

de especialização na área.  

A partir das respostas esperadas para a questão anterior, julgou-se necessário 

questionar também sobre como foi a experiência de cada profissional ao adentrar uma 

sala de aula bilíngue, se eles se sentiram preparados em lecionar apenas com sua 

formação inicial. 
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Você se sentiu preparado para atuar nessa área apenas com sua 
formação inicial? Justifique. 

 Incidência 

Não, aprendi muito estando dentro de sala. E precisei estudar muito para 
aprender métodos diferenciados. 

 3 respostas 

Sim, pelo domínio do idioma.  3 respostas 

Não, pois - como em todas as áreas - a teoria é muito diferente da prática.  3 respostas 

Não. Muitos desafios.  2 respostas 

Sim, a professora que lecionou a matéria tinha experiência na área 
bilíngue. 

 2 respostas 

Não. A prática, e experiência em várias outras escolas que ajudaram.  2 respostas 

Não. Infelizmente o ensino de inglês na universidade ainda é fraco para 
quem quer atuar nessa área. 

 2 respostas 

Sim, pois o bilinguismo não interferiu nos conteúdos que trabalho.  1 resposta 

Tabela 3. Você se sentiu preparado para atuar nessa área apenas com sua formação 
inicial? Justifique. 

 

Seis dos professores afirmaram terem se sentido preparados, formados pelos 

cursos universitários, por terem domínio do idioma estrangeiro e, no caso de 

professores de língua portuguesa, que os conceitos de ensino bilíngue não afetaram 

diretamente sua atuação. 

Os quinze demais participantes da pesquisa afirmaram que não se sentiram 

preparados, pois a teoria aprendida na universidade é diferente do cotidiano escolar. 

Há muitos desafios, uma vez que as escolas bilíngues costumam oferecer ensino 

diferente do método tradicional, aprendido por grande parte da população brasileira. 

Concluíram, portanto, que seu maior aprendizado foi após entrarem em sala de aula 

e conviverem diariamente com processos inerentes à educação bilíngue. 

Para finalizar o questionário, pensou-se ser necessário descobrir sobre 

possíveis formações complementares que podem auxiliar os profissionais das escolas 

bilíngues nos aspectos que deixaram a desejar na formação universitária inicial. 
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Gráfico 7. Você fez algum curso de formação complementar para lecionar no Ensino 
Bilíngue? Se sim, qual? 

 

Quatorze dos participantes relataram não terem cursado nenhuma formação 

complementar para lecionar no ensino bilíngue. Dois afirmaram terem feito 

complementações na área de língua inglesa e, apenas quatro cursaram cursos livres 

e/ou de especialização voltados para bilinguismo e educação bilíngue. 

Essa questão leva à reflexão sobre como, mesmo que a maioria dos 

educadores não tenha se sentido preparado para lecionar em escolas de ensino 

bilíngue na primeira ou segunda graduação, poucos profissionais procuraram cursos 

de formação continuada para desenvolverem sua prática pedagógica, conhecendo 

mais sobre aquilo que realizam diariamente. 

Assim, pode-se concluir que a formação continuada tem de ser um esforço 

pessoal,  tanto “[...] por parte do professor que busca melhorar a sua atuação 

profissional, como num esforço institucional, por parte do grupo gestor da escola, 

preocupado em favorecer a melhoria da qualidade da educação oferecida naquele 

espaço” (VASCONCELOS, 2012, p. 25). Somente dessa maneira, o nível de ensino 

oferecido pelas instituições bilíngues aumentará progressivamente. 
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CAPÍTULO 3 

FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO BILÍNGUE  

   

  Para lecionar em instituições de ensino bilíngue, são necessárias diversas 

competências específicas, como já discorrido nesta dissertação, e que comumente 

são ignoradas durante a formação de um profissional em seu curso de licenciatura.  

  Esses profissionais atuarão diretamente nos espaços de formação de alunos 

das classes privilegiadas do Brasil. Entendem-se como classes privilegiadas, neste 

texto, os grupos sociais que contêm alto poder financeiro, seja ele advindo de 

empregos que exigem alta qualificação ou de herança familiar, que têm diversas 

oportunidades de acesso à cultura, educação e saúde de qualidade.  

  Assim, a proposta é oferecer a esse grupo uma ‘Educação Bilíngue de Elite’. 

“Essa denominação ocorreu devido às condições financeiras favoráveis dos alunos 

que podem frequentar essas escolas. Nelas, a instrução ocorre em português e em 

uma língua de prestigio concomitantemente” (MEGALE; LIBERALI, 2016, p. 12). 

  De acordo com artigo de Angela Pinho para o jornal Folha de S. Paulo (2019), 

a mensalidade média para que um aluno seja matriculado nos colégios associados à 

OEBi (Organização das Escolas Bilíngues) é de R$ 2.950 para a Educação Infantil e 

R$ 4.100 para o Ensino Fundamental. 

  Nessas escolas, mesmo nas que utilizam metodologias de imersão no idioma 

estrangeiro, quando os alunos são matriculados no primeiro ano do Ensino 

Fundamental, é obrigatório que seja oferecido o ensino de língua portuguesa, 

conforme posto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, anteriormente 

discutida nesta pesquisa. 

  Nessas instituições de ensino, preza-se pela presença de um capacitado 

educador de língua estrangeira, com fluência, pronúncia e prosódia semelhantes às 

nativas, ignorando, por vezes, sua articulação prática com métodos de ensino 

bilíngue.  

  Além disso, nem sempre se reflete sobre a importância da presença do 

educador de Língua Portuguesa, considerando que este também esteja em contato 

direto com a linguagem das crianças e a sua necessidade de compreensão sobre os 
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processos do ensino bilíngue. Assim sendo, faz-se necessário questionar e refletir 

sobre a formação de todo o grupo dos educadores que atuam nessas escolas. 

  Conforme discorrido no capítulo 1 desta dissertação, há escassez de legislação 

sobre a regulamentação do ensino em escolas bilíngues no Brasil. Como não há 

legislação, torna-se mais difícil refletir sobre a formação do professor, tanto de 

português quanto de inglês, para essas instituições. 

  Por mais que haja discussões sobre a importância da renovação do cenário 

educacional brasileiro,  

[...] mesmo aqueles que estão convencidos de que a escola deve se 
adaptar à “vida moderna” e “tornar-se mais eficaz” não estão prontos 
para elevar o nível de formação e de profissionalização dos 
professores. Eles mantêm novas expectativas com relação ao sistema 
educativo, mas recusam-se a admitir que isso custe um centavo a mais 
(PERRENOUD, 1999, p. 8). 

 

  Os cursos universitários de licenciatura, espaços de formação e aprendizado 

dos futuros docentes da educação básica, deveriam, em tese, oferecer teoria 

articulada à prática a seus estudantes, de modo a formá-los para atender as 

demandas do mercado de trabalho.  

  Desse modo, os cursos de Pedagogia e Letras, de onde provêm grande parte 

dos professores que atualmente lecionam em instituições bilíngues na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental I, conforme analisado na pesquisa por meio de 

questionários com os educadores, teriam de estar atentos a esse aumento 

exponencial na oferta de ensino bilíngue. 

  Isso porque os licenciados oriundos dessas graduações são frequentemente 

contratados em instituições bilíngues ainda durante o curso (como estagiários) ou logo 

após sua conclusão (como assistentes de classe e, até mesmo, professores titulares) 

e não tem conhecimento teórico nenhum acerca das práticas adotadas e de que 

maneira lidar com diferentes situações ocasionadas especificamente pela proposta 

metodológica de escolas bilíngues.  

  De acordo com Megale e Liberali (2016), a ausência de regulamentação para 

a formação de professores para a Educação Bilíngue e de cursos universitários de 

graduação com foco no ensino bilíngue, bem como a ausência de disciplinas no curso 

de Letras e/ou de Pedagogia que tratem desse tema, geram defasagens nas práticas 
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pedagógicas que viriam a propiciar um ensino bilíngue de fato. Além disso, são ainda 

muito poucos os cursos de pós-graduação ou de extensão que discorrem sobre o 

tema frente ao crescimento exagerado do número de escolas no Brasil com oferta de 

educação bilíngue. 

  Nos bancos universitários, hoje, há muitos alunos desses cursos que, por terem 

aprendido um idioma estrangeiro em escolas de idioma, são contratados como 

estagiários ou assistentes de sala por escolas bilíngues. Estes estudantes, 

interessados na prática adotada pela escola em que trabalham, buscam maiores 

conhecimentos em sua fonte de aprendizado teórico e científico: a universidade. 

  Assim sendo, a universidade “parece ser o lugar, por excelência, da reflexão e 

do pensamento critico. Pode-se então ser tentado a dizer que formar os professores 

segundo esse paradigma é uma tarefa ‘natural’ das universidades” (PERRENOUD, 

1999, p. 14). 

  Entretanto, poucos são os Programas de Pós-Graduação stricto sensu ou, até 

mesmo, lato sensu que se debruçam sobre essa temática. Quando os agora 

licenciados retornam à universidade, é comum terem suas solicitações de pesquisa 

negadas ou direcionadas a professores orientadores que não têm pesquisas 

relacionadas à área, por falta de corpo docente especializado nesse campo do 

conhecimento. Por conta disso, 

[...] dificilmente o aluno incluirá a investigação em seu processo de 
aprendizagem se o professor também não o fizer em sua atividade de 
docente: isto é, se o professor não aprender ele também a atualizar 
seus conhecimentos através de pesquisas, de leituras, de reflexões 
pessoais, de participação em congressos (MASETTO, 2003, p. 4). 

 

  É necessário que ocorra um aumento na produção científica que traga as 

reflexões dos educadores universitários aliadas às teorias e práticas que envolvem o 

tema do ensino bilíngue, que permitam a comunicação em capítulos de livros, em 

revistas, congressos, simpósios, dentre outros e que possibilitem um debate e crítica 

a respeito do tema. Ter contato com tais produções e relatos de experiências 

enriqueceria, como parte integrante, a docência preocupada com um processo de 

ensino-aprendizagem, integrado à atividade de pesquisa. 

  Essa falta de conteúdo científico acarreta o desinteresse dos alunos pela 

pesquisa e busca de maiores conhecimentos científicos sobre o assunto. Se não há 



 

 

 

 

69 

interesse, não há pesquisa. Se não há pesquisa, não há incentivo à reflexão e não há 

formação de profissionais capacitados para atuar na área. Se não há esses 

profissionais, o ensino nas referidas instituições fica defasado e superficial, o que pode 

prejudicar o desenvolvimento de um aluno, de fato, bilíngue. 

 

A universidade então não pode, só pelo fato de que ela inicia para a 
pesquisa, pretender formar profissionais reflexivos, além de tudo. Se 
quer fazê-lo, deve desenvolver dispositivos específicos: análise de 
práticas, estudos de caso, vídeo-formação, escrita clínica, técnicas de 
auto-observação e de esclarecimento, treinamento para o trabalho 
sobre o próprio habitus e sobre seu “inconsciente profissional” 
(PAQUAY et al. APUD PERRENOUD, 1999, p. 15). 

 

  A partir disso, percebe-se que o problema não está nas instituições bilíngues, 

por mais que, na maioria delas, os métodos de ensino não sejam tradicionais. Assim, 

“[...] cabe às Universidades ofertar em seus cursos disciplinas, sejam elas obrigatórias 

ou optativas, que preparem aquele profissional [...] de forma que, ao ingressar nesse 

contexto de ensino, não se sinta ‘perdido’ ou até mesmo desmotivado” (AVILA; 

TONELLI, 2018, p. 118). Portanto, o desafio está na formação dos professores para 

atuarem nessa escola, que têm de ser, cada vez mais, inter e transdisciplinares, para 

que seja possível atender às demandas específicas de uma escola bilíngue.  

 

A escola bilíngue deveria ser sempre vista essencialmente como uma 
escola, com objetivos de uma escola, focada na educação, não como 
um instituto de idiomas aumentado. O objetivo é a educação, que 
acontece em uma segunda língua, em grande parte, embora haja 
diferentes formatos e possibilidades de combinação (MARCELINO, 
2009, p. 10). 

 

  Por isso, sendo, majoritariamente, o português a língua materna dos 

estudantes dessas escolas, um dos desafios mais recorrentes encontrados pelos 

professores são as relações que cada aluno faz entre os idiomas nativo e estrangeiro 

e a alternância entre os códigos. 

  Para que os professores possam validar e reconhecer essa prática como uma 

estratégia realizada pela criança para desenvolver construções no idioma estrangeiro, 

utilizando a gramática da língua materna e o vocabulário que já adquiriu na língua 

inglesa, é necessário que compreendam que esse processo faz parte do aprendizado 
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bilíngue. Assim, os docentes poderão verificar que a alternância de línguas em uma 

sala de aula bilíngue pode funcionar, “[...] não só como um recurso comunicativo nas 

interações de sala, mas também como um recurso pedagógico instrucional” (MELLO, 

2009, p. 136). 

 

Enquanto as crianças aprendem que podem alternar suas línguas para 
atingir seus objetivos comunicativos quando interagem em sua 
comunidade de fala, elas também aprendem que, em determinadas 
situações e com certas pessoas, esse recurso não é apropriado, ou 
porque o interlocutor não compartilha os mesmos códigos, ou porque 
esse modo de fala não é reconhecido como legítimo, ou porque se 
trata de um comportamento estigmatizado. Por conseguinte, a 
competência comunicativa da criança bilíngue (ou em processo de se 
tornar bilíngue) inclui não somente sua capacidade de alternar as 
línguas, mas também o conhecimento de que essa alternância 
depende de fatores situacionais (o local, os interlocutores, a situação 
etc.) e atitudinais (as atitudes das pessoas e a maneira como elas 
reagem ao uso de duas línguas em uma enunciação/conversação) 
(MELLO, 2009, p. 140). 

 

  Assim sendo, para os estudantes, torna-se natural alternar os idiomas e utilizá-

los da maneira que seja mais confortável em cada situação. Dessa forma, acredita-se 

que seja importante que o professor de Língua Portuguesa conheça, ao menos em 

nível básico, a língua estrangeira, e que tanto o educador da língua materna quanto o 

da língua estrangeira compreendam conceitos de bilinguismo e de que maneira estes 

se aplicam no cotidiano escolar.  

  Por isso, de acordo com Salgado et al (2009), não basta que o educador tenha 

competência linguística para ensinar uma língua. Ele deve ser preparado para, além 

de lecionar, ser um pesquisador de sua prática pedagógica. De maneira ideal, esse 

professor deve ser capacitado a investigar também as questões sociais e psicológicas 

que envolvem sua prática nesse campo de atuação. 

  “O comprometimento dos professores bilíngues, e as habilidades especiais que 

um professor bilíngue usa além daqueles exigidos de um professor monolíngue, 
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podem ser facilmente subestimados na equação de uma educação bilíngue bem-

sucedida” (BAKER, 2001, pp. 359-360).9 

  Assim, é importante que os professores tenham ciência de qual é o processo 

que o aluno faz para conseguir desenvolver a comunicação no segundo idioma, a 

partir das pistas que são dadas em ambos os idiomas. O educador deve conhecer e 

compreender o processo de aquisição da segunda língua e entender o estágio de 

desenvolvimento em que se encontra a criança relativo à linguagem como um todo. 

 

Por meio da reflexão acerca das demandas encontradas em contextos 
nos quais há duas línguas de instrução, é possível elencar algumas 
das competências que seriam imprescindíveis ao professor que atua 
na escola bilíngue: saberes sobre o bilinguismo e sobre o processo de 
se tornar bilíngue; conhecimento sobre os processos e fatores 
envolvidos nos multiletramentos; conhecimento linguístico e 
semântico de sua língua de trabalho; conhecimento acerca das teorias 
de aquisição de primeira e segunda língua; valorização da pluralidade 
cultural; compreensão da organização de currículos e de 
planejamentos que envolvem o ensino por meio de duas ou mais 
línguas e têm a interculturalidade como eixo central; conhecimento de 
teorias e modelos educacionais bilíngues; domínio da área de 
conhecimento na qual realiza seu trabalho, entre outros tantos 
aspectos importantes que envolvem a educação bilíngue (MEGALE, 
2018, pp. 13-14). 

 

  Dessa forma, para Perrenoud (1999), é muito importante saber por que a 

universidade tem a intenção de formar professores. Se é por razões ligadas à sua 

identidade e articuladas à construção de saberes e, ainda, se está disposta a conceber 

percursos de formação profissional, superando suas tradições didáticas. Se assim for, 

certamente é o local adequado para isso. Entretanto, se quer se ocupar da formação 

dos professores apenas para não a deixar sob a responsabilidade de outras 

instituições ou para ampliar seu público, então, é preferível confiar a formação a 

institutos que não terão receio de formar esses profissionais.  

  Apesar disso, ao analisar as grades de Letras e Pedagogia que constam dos 

Anexos deste texto, percebe-se que, ainda que um professor tenha a intenção de 

 

9 “The commitment of bilingual teachers, and the special skills that a bilingual teacher uses 
beyond those required of a monolingual teacher, can too easily be underestimated in the 
equation of successful bilingual schooling” (BAKER, 2001, pp. 359-360). 
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adequar-se ao ensino bilíngue por meio dos cursos universitários de graduação e 

diplome-se em Letras e Pedagogia, ainda assim, terá lacunas em sua prática 

pedagógica e em sua base teórica, uma vez que, majoritariamente, nas universidades, 

não se fala sobre ensino bilíngue. Fica cada vez mais claro que as “[...] deficiências 

de formação dos professores têm sido identificadas, dessa forma, como um dos 

principais obstáculos para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil” (GENTILINI; 

SCARLATTO, 2015, p. 25). 

  O que se pode inferir sobre essa situação é, por conta da falta de legislação 

sobre educação bilíngue no Brasil, não há interesse por parte das universidades em 

reorganizar os cursos de licenciatura para atenderem às demandas da atualidade. 

Como a universidade tem de se adequar à legislação vigente, quando há leis 

regulamentadoras e mercado solicitando profissionais capacitados, é nesse momento 

em que se repensa a formação dos futuros professores. “Assim, consideramos que a 

necessidade de se refletir sobre as implicações de políticas para o ensino de uma LE 

é imprescindível” (AVILA; TONELLI, 2018, p. 120). 

  Essa falta de parâmetro legal, que faz com que os profissionais não saiam 

adequadamente preparados para atuarem em quaisquer instituições para a qual sua 

habilitação possibilita, leva as escolas bilíngues à contratação de profissionais com 

qualificação inadequada e que serão, por vezes, ineficientes em seus espaços de 

atuação. 

  Se há a intenção de que os estabelecimentos escolares se tornem 

comunidades educativas relativamente democráticas, é necessário “formar os 

professores nesse sentido, prepará-los para negociar e conduzir projetos, dar-lhes as 

competências para um entendimento relativamente sereno com outros adultos, 

inclusive com os pais” (PERRENOUD, 1999, p. 13).  

  Nesse sentido, para que seja possível formar a comunidade escolar bilíngue, 

também se faz necessário que sejam formados e contratados professores capazes de 

articularem suas práticas a partir das teorias do bilinguismo e do ensino bilíngue, de 

modo a dar espaço aos professores capacitados para que construam essa 

comunidade. 
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O desenvolvimento profissional do professor pode ser projetado para 
ajudar todos os membros da equipe a servir efetivamente todos os 
alunos. [...] Todos os professores podem ser treinados para se 
reconhecerem como professores da linguagem, independentemente 
de sua área de atuação (BAKER; WRIGHT, 2017, pp. 298-299).10 

 

  Com base no que foi discutido até este ponto da presente pesquisa, conclui-se 

que hoje, majoritariamente, as universidades não estão preparadas (e poucas estão 

interessadas) em voltar suas pesquisas ao estudo do ensino bilíngue, de modo a 

capacitar os futuros educadores que passarão pelos cursos de licenciatura. 

  Porém, nas instituições bilíngues, “[...] muitos professores de imersão têm de 

‘utilizar dois chapéus’: promover a realização de todo o currículo e garantir a 

proficiência no segundo idioma. Tal dupla tarefa requer treinamento de professores 

de imersão” (BAKER, 2001, p. 360).11 

  Para Baker (2001), esse treinamento para os professores de escolas bilíngues 

tende a ser uma fraqueza em países que utilizam o método de imersão ou uma versão 

dele. No desenvolvimento profissional dos educadores, as necessidades específicas 

dos professores de imersão devem ser abordadas.  

  Esses métodos “exigem a introdução de habilidades e técnicas além daquelas 

exigidas nas salas de aula comuns. Métodos de ensino de imersão (e treinamento de 

professores) ainda estão evoluindo e estão em um estágio de desenvolvimento” 

(BAKER, 2001, p. 361). 12 

  Um exemplo que pode ser citado, sem desconsiderar as variáveis econômicas, 

políticas, sociais e demográficas, vem da Finlândia. Lá, segundo Baker (2001)13, a 

 

10 Teacher professional development can be designed to help all staff members effectively 
serve all students. […] All teachers can be trained to recognize themselves as teachers of 
language irrespective of their subject area (BAKER; WRIGHT, 2017, pp. 298-299). 

11 “[…] most immersion teachers have to ‘wear two hats’: promoting achievement throughout 
the curriculum and ensuring second language proficiency. Such a dual task requires immersion 
teacher training” (BAKER, 2001, p. 360). 

12 “Methods in immersion classroom require induction into skills and techniques beyond those 
required in ordinary mainstream classrooms. Immersion teaching (and teacher training) 
methods are still evolving and are at a developmental stage” (BAKER, 2001, p. 361). 

13 “In Finland, general teacher-training includes an introduction to the societal and individual 
features of bilingualism and bilingual education and centers such as the University of Vaasa 
have evolved a continuing education program for immersion teachers” (BAKER, 2001, p. 361). 



 

 

 

 

74 

formação geral de professores inclui uma introdução às características sociais e 

individuais do bilinguismo e da educação bilíngue, e centros como a Universidade de 

Vaasa desenvolveram um programa de educação continuada para professores de 

imersão.  

  Como no Brasil não há esse enfoque nos cursos universitários, quem chega às 

escolas bilíngues para lecionar, percebe-se em conflito com aquilo que já havia tido 

contato até o momento, no que diz respeito a práticas pedagógicas. Diante disso, não 

há muitas alternativas: ou o professor desiste de lecionar nessa área e retorna a 

escolas regulares monolíngues, ou ele finge que entende os processos que 

acontecem o tempo todo em sua sala de aula, ou ele busca complementações por 

meio de cursos de extensão e especialização. 

  Grande parte desses profissionais, desse modo, já iniciam sua carreira docente 

em busca da formação continuada. Em alguns casos, as próprias escolas, conscientes 

da escassez de conhecimento do educador sobre ensino bilíngue, oferece a 

possibilidade de estudos por meio cursos na própria instituição ou cursos de extensão 

que visem ampliar os saberes sobre educação bilíngue. 

 

Muitas vezes, no entanto, o que se oferece ao professor são 
capacitações que não correspondem a seu real interesse ou 
necessidade, esvaziando de sentindo um processo que deveria ser 
muito mais efetivo. Esse fato é mais grave nas redes de ensino 
excessivamente centralizadas, que não têm o hábito de consultar suas 
unidades de ensino sobre as prioridades (VASCONCELOS, 2012, p. 
25). 

 

  Esses cursos, por vezes básicos, introdutórios e repetitivos, levam o 

profissional a, ao menos, conhecerem um pouco sobre os conceitos de ensino bilíngue 

e bilinguismo e, por vezes, apresentam ideias de como adotar práticas que promovam 

o bilinguismo em sala de aula. 

  Por conta disso, é importante promover variadas formas de educação 

continuada aos professores em escolas bilíngues, que os ajudem a preencher as 

lacunas deixadas pelos cursos de licenciatura. “É importante discutir sobre a 

necessidade de uma ampla formação docente que dará suporte para ministrar aulas 

mais atrativas e coerentes, que façam com que desperte o interesse da criança em 

aprender o idioma” (AVILA; TONELLI, 2018, p. 118).  
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  Além disso, nesses cursos também são oferecidas bibliografias que os 

professores podem consultar para se aprofundarem no assunto. Porém, por falta de 

incentivo ao ensino e à pesquisa desse tema nos espaços universitários brasileiros, 

há escassez de referencial bibliográfico em língua portuguesa acerca de educação 

bilíngue. 

  Por conseguinte, os educadores que lecionam as disciplinas em língua 

portuguesa, quando não são conhecedores da língua inglesa (idioma em que grande 

parte da bibliografia sobre o assunto é produzida), tem sua ampliação de 

conhecimento condicionada à possíveis traduções ou interpretações que tenham sido 

feitas para seu idioma nativo. 

  O ensino bilíngue “[...] é frequentemente mais desafiador do que o ensino 

monolíngue, ocorrendo comumente em contextos com desigualdade entre áreas 

urbanas e rurais, entre divisões de poder e status de elite e subordinada, entre línguas 

/ grupos étnicos e entre gêneros” (BAKER; WRIGHT, 2017, p. 298).14 

 

Espera-se que os professores abordem essas desigualdades, 
forneçam capital cultural e linguístico, atendam aos padrões de teste 
de alto nível de escolaridade e numeramento, preencham a lacuna 
entre lar e escola, tornem-se membros respeitados da comunidade e 
advoguem por reforma educacional e inovação (BAKER; WRIGHT, 
2017, p. 298).15 

 

  Dessa forma, reitera-se, mais uma vez, a real necessidade de um educador no 

espaço de ensino bilíngue, ser conhecedor dos dois idiomas: tanto a língua materna 

quanto a estrangeira são necessárias para a prática bilíngue em uma escola e, por 

isso, devem ser itens de estudo e aprofundamento constante dos professores nessas 

instituições.  

 

14 [...] bilingual teaching is often more challenging than monolingual teaching, frequently 
occurring in contexts with inequality between urban in rural areas, between elite and 
subordinate power and status divisions, between language/ethnic groups, and between 
genders (BAKER; WRIGHT, 2017, p. 298). 

15 Teachers are expected to address such inequalities, provide cultural and linguistic capital, 
meet high-stakes test standards of student achievement in literacy and numeracy, bridge the 
home and school gap, become respected members of the community, and advocate for 
educational reform and innovation (BAKER; WRIGHT, 2017, p. 298). 
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  Assim, os professores “[...] precisam conhecer os fundamentos da forma de 

linguagem (por exemplo, fonemas, morfemas, regularidade, léxico, estrutura, dialetos, 

inglês acadêmico, ortografia) e não apenas funções e usos da linguagem” “(BAKER; 

WRIGHT, 2017, p. 299).16 

  Um outro aspecto de relevada importância é que, nas escolas bilíngues, ocorre 

frequentemente de um educador contratado ser graduado em um curso de Letras – 

Português/Inglês, mesmo quando seu espaço de atuação na instituição será na 

Educação Infantil ou no Ensino Fundamental I. Como esse profissional não foi 

capacitado para lecionar em tais faixas etárias, é incentivado pela escola a cursar uma 

licenciatura em Pedagogia. Apesar disso, essa solicitação não é vantajosa para a 

instituição, uma vez que um curso de licenciatura leva, em média, quatro anos para 

ser concluído. Assim, durante esse período de nova Licenciatura, contariam com um 

membro de seu corpo docente defasado quanto a estudos e práticas relacionados à 

área e à faixa etária específica com a qual tal docente trabalha. 

  Por isso, surgiram cursos alternativos, muitos legalizados pelo Ministério da 

Educação e amparados por resoluções do Conselho Nacional de Educação, que 

oferecem opções mais rápidas para que um educador obtenha o diploma para lecionar 

nos anos iniciais da educação básica. É o caso da Complementação Pedagógica e 

dos cursos de Pedagogia para licenciados. 

  A Complementação Pedagógica, encontrada em diversas universidades em 

modalidade a distância, já oferece aos universitários a possibilidade de, após dois 

semestres, obterem o grau para lecionar nas diferentes áreas do ensino formal, como 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Educação de 

Jovens e Adultos17 e outros.  

  Além disso, essa modalidade de ensino, pretende proporcionar ao estudante 

habilidade para desempenhar atividades de planejamento, coordenação e supervisão 

de atividades pedagógicas. Ainda, também afirma capacitar o aluno para que este 

 
16 “[…] They suggest that teachers need to know the basics of language form (e.g. phonemes, 
morphemes, regularity, lexicon, structure, dialects, academic English, spelling) and not just 
language functions and uses” (BAKER; WRIGHT, 2017, p. 299). 

17 A Educação de Jovens e Adultos e o Ensino Técnico são outras áreas desconsideradas 
pelos Cursos de Licenciatura, mas não sendo do escopo de nossa pesquisa, deixamos aqui 
apenas este comentário.  
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possa atuar em editoras, com a produção, revisão e validação de material didático. 

Todos esses aspectos com um total de aproxidamente 1.400 horas de curso. 

  De acordo com o artigo 14 da Resolução n. 2, de 1º de julho de 2015, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada,  

 

Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, 
de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de 
diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à 
habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área 
estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 
1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, 
dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação 
pedagógica pretendida (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 
2015). 

 

  O requisito para ser matriculado nesses cursos é que o aluno tenha uma 

formação universitária em área afim da qual pretende cursar.  

  Já nos cursos de Pedagogia para licenciados, o único requisito para ingresso é 

ser portador de diploma de um curso de licenciatura plena. Nesses cursos, oferece-

se ao estudante a possiblidade de graduar-se na segunda licenciatura (Pedagogia) 

em um período entre seis meses e um ano. De acordo com o mesmo documento do 

Conselho Nacional de Educação (2015), em seu artigo 15, “os cursos de segunda 

licenciatura terão carga horária mínima variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e 

duzentas) horas, dependendo da equivalência entre a formação original e a nova 

licenciatura”. 

  Seu objetivo é oportunizar a ampliação da atuação de um profissional da 

educação, de modo a não se restringir a apenas uma disciplina, mas ampliando sua 

atuação como pedagogo, sendo capaz de atuar em cargos de gestão escolar e de 

professor nos anos iniciais da educação básica. 

  Com uma rápida pesquisa na internet, pode-se constatar de que há grande 

número de universidades que oferecem esses cursos, principalmente nas 

modalidades a distância, apenas utilizando expressões como “Complementação 

Pedagógica” ou “Pedagogia para licenciados”. Isso porque esse curso oferece 
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exatamente o que o mercado de trabalho quer: um diploma que possibilite a um 

profissional lecionar legalmente, em uma determinada faixa etária, de maneira rápida 

(em aproximadamente um ano) e sem atrapalhar seu horário de trabalho, por conta 

da flexibilidade de estudo que o graduando terá.  

  Apesar disso, seria esse o profissional adequado para atuar em instituições 

escolares? É assim que a formação de um educador, mediador na busca pelo 

conhecimento e referência de estudos e pesquisa na vida de crianças e adolescentes 

deve construir o próprio conhecimento? 

  É importante refletir sobre esses questionamentos, uma vez que a necessidade 

da formação em mais de uma graduação, o que faz com que educadores cheguem a 

esses cursos, só aumenta com o passar dos anos. 

  O que não se pode negar é que, no Brasil de hoje, os Cursos de Licenciatura 

perderam espaço frente aos demais cursos voltados para carreiras mais valorizadas 

social e economicamente. A profissão de professor sofre de uma desvalorização 

constante e que não é de hoje. Se o país, em suas políticas públicas, não aponta a 

educação como prioridade, a decorrência natural é a pouca valorização de um 

profissional a que todos recorrem e pelo qual todos têm de passar, mas poucos 

reconhecem sua importância. 

  Apropriar-se com clareza de aspectos do desenvolvimento cognitivo, 

psicológico e social de uma criança, bem como sobre teorias de alfabetização e 

métodos de ensino para diferentes faixas etárias, com ênfase em conhecer as 

especificidades didáticas de cada área de ensino pela qual o pedagogo circula é 

necessário. Será tudo isso possível em um período de seis meses a um ano? 

  Ao verificar as grades para os cursos de Pedagogia/Letras que constam dos 

anexos desta dissertação, pode-se concluir que não. O que os cursos de 

Complementação Pedagógica e Pedagogia para licenciados oferecem é, de modo 

geral, formação superficial e técnica dos professores, voltada para o aprendizado de 

conteúdos a serem passados aos estudantes.  

  Assim, percebe-se que  

há necessidade de melhor acompanhamento, orientação, 
planejamento e fiscalização dos cursos de complementação 
pedagógica, para que esses consigam promover melhores formações 
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levando em consideração as exigências atuais para formação docente 
(VIEIRA; SANTOS, 2015, p. 582). 

 

  Isso porque, de acordo com Vasconcelos (2012), a formação continuada dos 

professores, bem como a de quaisquer outros profissionais, é uma necessidade cada 

vez mais imprescindível, uma vez que atualmente a velocidade da produção e 

disseminação de novos conhecimentos só aumenta. 

  Fica mais visível essa necessidade de formação continuada quando se 

retomam as grades curriculares dos cursos universitários de Letras e Pedagogia. 

Tanto que, dentre todas as pesquisadas, somente uma dispunha de componente 

curricular que trata sobre o tema do ensino bilíngue. 

  Conforme consta do Anexo A, a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), em seu curso de Letras, oferece aos alunos a possibilidade de cursarem 

uma habilitação em português como L2/LE (Segunda língua/Língua Estrangeira). 

Nessa habilitação, há disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas. Dentre as 

disciplinas eletivas oferecidas pelo curso, encontra-se, finalmente, a componente 

curricular “Educação Bilíngue: Teoria e Prática”. 

  No site da Universidade consta, inclusive, a ementa da disciplina: “Introdução 

aos estudos e à pesquisa em Educação Bilíngue. Exame dos diferentes contextos 

educacionais bilíngues no país (contexto indígena, de imigração, de surdez, escolas 

internacionais etc.)” (UNICAMP, 2019). 

  Consta, ainda, que esse componente curricular tem encontros uma vez por 

semana com duração de duas horas por um semestre. 

  Ao analisar apenas a ementa da componente curricular, que está disponível 

online, é possível verificar que é um curso apenas introdutório, que abrangerá 

superficialmente a temática que envolve as teorias e práticas do bilinguismo e da 

educação bilíngue, o que recai novamente na discussão sobre a importância da 

formação continuada. 

  Apesar disso, vê-se um diferencial nessa formação universitária, uma vez que, 

ainda que seja uma disciplina eletiva em uma habilitação do curso de Letras, ou seja, 

uma das possibilidades que o estudante pode optar por seguir ou não, há na grade do 

curso de licenciatura um componente curricular que apresenta a temática aos futuros 
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professores que possivelmente terão contato com essas instituições para o exercício 

profissional. 

  E, a partir disso, espera-se que o ensino superior reveja seu currículo de 

formação profissional, principalmente a formação docente, tendo como base as novas 

exigências que estão postas para “[...] o exercício competente das profissões em 

nossa sociedade. A revisão dos novos perfis das várias carreiras, por certo, indicará 

as alterações curriculares que possam atender melhor às exigências atuais” 

(MASETTO, 2002, p. 18). 

  Percebe-se, assim, que, corroborando com as afimarções de Gentilini & 

Scarlatto (2015), a implementação de possíveis mudanças na educação e a abertura 

para inovações no ensino são processos gradativos, lentos, que passam por conflitos 

e enfrentam resistências que são, aparentemente, insuperáveis por serem 

historicamente reiteradas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A oferta de educação bilíngue tem crescido exponencialmente nos últimos 

anos, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Essa possibilidade de aquisição 

de um novo idioma, que nas décadas passadas era voltada exclusivamente às elites 

mais influentes do país, tem se expandido e agora é também buscada também pelas 

famílias de classe média. Esse aprendizado do idioma desde a infância, que influencia 

a vida do estudante, tanto no momento escolar quanto em seu futuro é hoje bastante 

valorizado. 

A legislação brasileira que regulamenta o funcionamento da educação no 

Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não faz nenhum 

apontamento ou direcionamento para a oferta do ensino bilíngue no país, o que dá 

abertura para que as instituições se organizem de maneiras diferentes, muitas vezes 

sem a certeza de qual venha a ser o caminho correto a seguir em um estabelecimento 

educacional que não adota práticas semelhantes às escolas de educação básica  

Quando a LDB foi promulgada, no ano de 1996, ainda não havia ensino bilíngue 

em larga escala e expansão como há atualmente, em 2019. Desse modo, por mais 

que as instituições bilíngues tenham de seguir todas as regulamentações no que diz 

respeito à carga horária mínima, exigências para educação infantil e ensino 

fundamental, há flexibilidade quanto às mais variadas especificidades, principalmente 

pelo fato de se tratar de escolas privadas. 

Ao se perceberem nessa situação de falta de normatização, as instituições 

bilíngues acabam por realizar consultas aos Conselhos de Educação – Municipais,  

Estaduais e Nacional - que, por meio de resoluções, oferecem respostas a possíveis 

questionamentos, tais como a formação de professores para atuar no ensino bilíngue 

e a carga horária destinada às disciplinas lecionadas em língua portuguesa e em 

língua estrangeira. 

Partindo disso, chega-se ao ponto central desta dissertação sobre a formação 

adequada de um educador para atuar em instituições bilíngues. Uma vez que, 

atualmente, nos cursos universitários, Pedagogia, Letras, ou qualquer outra 

licenciatura, não são contemplados métodos de ensino para a educação bilíngue, nem 

mesmo conhecimento técnico sobre o tema do bilinguismo ou de uma sala de aula 
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bilíngue que tem se tornado cada vez mais presente nas instituições de educação 

básica no Brasil.  

Apesar de não haver uma formação específica para professores de ensino 

bilíngue, e nem sequer se ouvir falar, durante a formação inicial, sobre essa 

possibilidade de atuação profissional como educador, pois não constam dos 

componentes curriculares dos cursos universitários voltados para a formação docente 

qualquer disciplina desse campo de estudo. No entanto, ainda assim, encontram-se, 

hoje, educadores recém-formados em cursos de licenciatura lecionando nessas 

escolas. 

Entretanto, sem terem contato com as teorias que envolvem o bilinguismo e as 

práticas pedagógicas que permeiam a educação bilíngue como um todo, além de suas 

especificidades didáticas, esses educadores não sabem exatamente como agir frente 

as mais variadas questões, como compreender as transferências que cada estudante 

faz do idioma materno para o estrangeiro e do estrangeiro para o materno. 

Mais difícil nessas situações é, ainda, a situação do professor de Língua 

Portuguesa que, contratado por instituições bilíngues sem conhecer a língua 

estrangeira utilizada pela escola, pelo fato de ser um educador capacitado na área de 

português, encontra-se imerso em um ambiente com práticas desconhecidas em um 

idioma do qual não tem conhecimento. 

  E, quando o professor de Língua Portuguesa não tem o domínio, ao menos em 

nível básico, do idioma estrangeiro, é comum que ocorra uma lacuna no aprendizado 

dos estudantes do ensino básico que, tendo o conhecimento segmentado em 

disciplinas lecionadas em português ou inglês, quando não ocorre diálogo e troca de 

informações entre os professores dos dois idiomas, pode perder as transferências de 

habilidades desenvolvidas em uma língua para a outra.  

  Como, nos dias atuais, os educadores não têm formação para tal área e 

chegam às escolas bilíngues sem esses saberes que envolvem a atualidade, pode 

ocorrer uma formação defasada dos estudantes que, em muitos casos, pode 

ocasionar no fracasso escolar ou em uma formação segmentada e parcial das 

crianças.    

  A instrução escolar é uma forma de transmissão cultural e que afeta 

diretamente os indivíduos presentes na sociedade moderna. Portanto, a proposta 
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educativa de ensino bilíngue e sua abordagem didática devem definir um programa 

de investigação e análise sobre qual a função cultural da instituição, de modo a 

transmitir aos estudantes os conhecimentos de maneira integrada, englobando os 

aspectos teóricos, culturais, filosóficos e linguísticos do Brasil e do país de onde 

provém a língua estrangeira utilizada pela escola a partir de seu programa em dois 

idiomas. 

  Ao se observar a realidade atual dos profissionais que lecionam em instituições 

de ensino bilíngue, percebe-se que é essencial que os currículos universitários sejam 

revistos para atender as demandas dos estudantes, futuros professores tanto 

universitários quanto da educação básica, do século XXI, que são chamados a 

atenderem as demandas de um aprendizado de múltiplos idiomas e da utilização dos 

meios tecnológicos para tal. Não é raro se ouvir, quando se quer questionar o tipo de 

ensino tradicional ainda existente na maioria das escolas do país, que estas “[...] estão 

no século XIX, os professores no século XX e os alunos, no século XXI” (GENTILINI; 

SCARLATTO, 2015, p. 15).  

  Espera-se, então, que as universidades repensem seus cursos de licenciatura 

com o intuito de reformulá-los para atender às demandas do século XXI, no que diz 

respeito à práticas de ensino, formação do corpo docente e conteúdos a serem 

trabalhos, de modo que o recém-graduado em qualquer licenciatura esteja capacitado 

para lecionar nas mais variadas possibilidades de educação dentro dos parâmetros 

de ensino brasileiros. 

  A formação docente precisa ser integrada interdisciplinarmente, de maneira 

que prepare o graduando para a docência em si, e não apenas seja focalizado o 

domínio de conteúdos fragmentados em áreas disciplinares e níveis de ensino, sem 

uma base comum de formação.  

Assim, visualizando essa complexidade, o processo formativo dos educadores 

para o ensino bilíngue, bem como a importância de sua trajetória na educação 

continuada após a conclusão do curso de licenciatura, é essencial e precisa ser 

repensado pela universidade.  

Sem professores capacitados não é possível que haja, de fato, uma escola 

bilíngue ou uma provisão da sala de aula. A eficácia de qualquer instituição bilíngue 
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decorre de uma liderança eficaz e de uma equipe docente bem preparada, treinada e 

formada para atuar nessa área. 

  A realidade apresentada por esta dissertação envolve muito da prática da 

docente-pesquisadora responsável pelo texto, uma vez que se encontrou diante desse 

dilema sobre formação e prática no ensino bilíngue por várias vezes, desde o início 

de sua carreira na educação. 

  Sabe-se, também, que quando se fala sobre ensino bilíngue no Brasil, as 

preocupações voltam-se especificamente a um público pequeno, apesar deste estar 

em constante expansão. Entretanto, essa realidade, aos poucos, apresenta indícios 

de que pode começar a se alterar. Anunciou-se, recentemente, pelo Governo do 

Estado do Maranhão, que, no ano de 2020, esse Estado terá a primeira escola 

estadual bilíngue e de tempo integral a oferecer o ensino em português e inglês. Essa 

instituição tem como objetivo atender a 120 alunos de Ensino Fundamental I e será 

de responsabilidade do Governo do Estado.  

  Assim, almeja-se que, futuramente, haja amplo ensino bilíngue nas instituições 

de educação públicas, a exemplo dessa escola do Maranhão, de modo a buscar 

oferecer o mesmo ensino tanto na rede pública quanto na privada, para que haja, de 

fato, oportunidades semelhantes, senão iguais, entre os membros da sociedade. 

  Esperamos que, a partir das reflexões propostas por esta dissertação, pelo 

aumento da voz dos estudantes de licenciatura e pela experiência dos professores 

que atuam no ensino bilíngue, uma gradual transformação nos currículos dos cursos 

de licenciatura ocorra para que o sistema volte seus olhares às necessidades da 

sociedade atual e se proponha a atender, cada vez mais, as demandas dos futuros 

educadores do país. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A  

Exemplos de grades curriculares de universidades paulistas 

 

1. Grade do curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM 

 

• Língua Portuguesa I  

• Linguística I  

• Língua Inglesa I  

• Teoria da Literatura I  

• Ciência, Tecnologia e Sociedade na Arte, Cultura e Linguagens  

• Desenvolvimento e Aprendizagem: da infância à idade adulta  

• Ética e Cidadania  

• Eletiva Universal 

• Língua Portuguesa II  

• Linguística II  

• Língua Inglesa II  

• Teoria da Literatura II  

• Didática  

• Docência na Contemporaneidade  

• Estágio em Docência na Contemporaneidade  

• Políticas e Organização da Educação Básica  

• Introdução à Cosmovisão Reformada  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores I 

• Língua Portuguesa III  

• Língua Inglesa III  

• Linguística III  

• Teoria da Literatura III  

• Língua Latina I  

• Escola e Currículo  

• Cidadania: Identidade, Alteridade e Educação  

• Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literaturas I  

• Estágio em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literaturas I  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores II 

• Língua Latina II  

• Língua Inglesa IV  

• Língua Portuguesa IV  

• Literatura Brasileira I  

• Literatura Portuguesa I  

• Avaliação da Aprendizagem  
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• Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Literaturas II  

• Estágio em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Literaturas II  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores III  

• Princípios de Empreendedorismo 

• Literatura Brasileira II  

• Literatura Portuguesa II  

• Projetos Empreendedores  

• Metodologia de Ensino de Língua Inglesa I  

• Estágio em Metodologia de Ensino de Língua Inglesa I  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores IV 

• Pesquisa em Educação  

• Literatura Portuguesa III  

• Metodologia do Ensino de Língua Inglesa II  

• Estágio em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa II  

• Literatura Brasileira III  

• Literatura Portuguesa III  

• Tecnologias Digitais e Processos de Ensino e Aprendizagem  

• Literaturas de Língua Inglesa I  

• Língua Inglesa VI  

• Língua Portuguesa VI  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores V 

• Língua Portuguesa VII  

• Literatura Portuguesa IV  

• Língua Inglesa VII  

• Literatura Brasileira IV  

• Literaturas de Língua Inglesa II  

• Gestão e Avaliação Educacional  

• Estágio em Gestão e Avaliação Educacional  

• Literatura Comparada I  

• Trabalho de Conclusão de Curso I 

• Língua Portuguesa VII  

• Literatura Portuguesa IV  

• Língua Inglesa VII  

• Literatura Brasileira IV  

• Literaturas de Língua Inglesa II  

• Gestão e Avaliação Educacional  

• Estágio em Gestão e Avaliação Educacional  

• Literatura Comparada I  

• Trabalho de Conclusão de Curso I 
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2.  Grade do curso de Letras da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

 

• Fonética, fonologia e morfologia 

• Introdução às ciências da linguagem 

• Latim I 

• Letramentos: teoria e prática 

• Seminários em Ensino de Língua Portuguesa 

• Atividades em Diversidade e Direitos Humanos 

• Introdução à Literatura e Cultura Brasileira 

• Prática de análise gramatical 

• Linguagem: dimensões históricas e sociais 

• Laboratório de Produção Textual II 

• Leitura e Escrita: teoria e prática 

• Ensino de Língua Portuguesa: Marcos Históricos e Documentos Curriculares 

• Literatura e Ensino 

• Língua Estrangeira I 

• Política Educacional: Organização da Educação Brasileira; ou 

• Filosofia e História da Educação; ou 

• Psicologia e Educação 

• Linguagem e Significação no Ensino de Língua Portuguesa 

• Texto, Discurso e Ensino de Língua 

• Linguística e Ensino de Português 

• Interpretação: teoria e prática 

• Laboratório de Produção de Materiais Didáticos para o Ensino de Língua 

Portuguesa 

• Seminários em Ensino de Literatura 

• Língua Estrangeira II 

• Política Educacional: Organização da Educação Brasileira; ou 

• Filosofia e História da Educação 

• Psicologia e Educação 

• Aquisição da Linguagem e Ensino de Língua 

• Neurolinguística e Ensino de Língua 

• Linguagem e Diversidade: pesquisa e ensino 

• Laboratório de Ensino em Literatura 

• Língua Estrangeira III 

• Escrita e Oralidade 

• Linguagem e Tecnologias 

• Investigação Científica I 

• Estágio Supervisionado 

• Língua Estrangeira IV 
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• Escrita e oralidade: prática de análise 

• Análise Linguística no Ensino de Língua Portuguesa 

• Investigação Científica II 

• Estágio Supervisionado 

• LIBRAS e Educação de Surdos 

• Investigação Científica III 

• Estágio Supervisionado I (FE) 

• Monografia 

• Estágio Supervisionado II (FE) 

 

Habilitação em Português como L2/LE 

• Introdução aos Estudos de Português como L2/LE 

• A Sala de Aula de Português como L2/LE 

• Produção e Avaliação de Materiais para o Ensino de Português como L2/LE 

• Políticas Linguísticas 

• Monografia em Português como LE/LE I 

• Estágio Supervisionado em Português L2/LE I 

• Monografia em Português como L2/LE II 

• Estágio Supervisionado em Português L2/LE II 

 

ELETIVAS – Habilitação em Português como L2/LE 

• Educação Bilíngue: Teoria e Prática 

• O Ensino de Português como Segunda Língua para Surdos 

• Tópicos em Língua Estrangeira/Segunda Língua: Teoria e Prática 

• Ensino de Língua Estrangeira 

• Sociolinguística 

• História das Ideias Linguísticas  

• Línguas Indígenas 

• Linguística Histórica do Português  

• Linguística Histórica do Português II  

• O Português do Brasil 

• Tópicos em Sociolinguística e Ensino 

• Tópicos Especiais de Literatura Brasileira I  

• Tópicos Especiais de Literatura Brasileira II  

• Tópicos Especiais de Literatura Brasileira III  

• Tópicos em Literatura Brasileira I 

• Tópicos em Literatura Brasileira II 

• Tópicos em Literatura Brasileira III 

• Tópicos em Literatura Brasileira IV 

• Tópicos em Literatura Brasileira V 

• Tópicos em Literatura Brasileira: Autores I  
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• Tópicos em Literatura Brasileira: Autores II  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Autores III  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Regiões I  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Regiões II  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Regiões III  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Movimentos I  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Movimentos II  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Movimentos III  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Gêneros I  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Gêneros II  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Gêneros III  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Marginais I  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Marginais II  

• Tópicos em Literatura Brasileira: Marginais III 

 

 

3. Grade do curso de Letras da Universidade Estadual de São Paulo - UNESP 

• Prática de Leitura e Produção de Textos I 

• Normas Gramaticais da Língua Portuguesa 

• Latim I 

• Literatura Clássica 

• Fundamentos de Linguística 

• Introdução aos Estudos Literários 

• Fundamentos Históricos, Sociológicos e Filosóficos da Educação 

• Prática de Leitura e Produção de Textos II 

• Latim II 

• Psicologia da Educação 

• Sociolinguística 

• Organização da Educação Brasileira: Perspectiva Histórica 

• Teoria e Ensino da Poesia 

• Narrativa Brasileira I 

• Teoria e Ensino da Narrativa 

• Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa 

• Narrativa Brasileira II 

• Literatura Infanto-Juvenil 

• Política Educacional Brasileira 

• Didática 

• Estudos do Texto e do Discurso 

• Poesia Brasileira I 

• Linguística Aplicada: Ensino de Língua Materna 

• Morfologia Descritiva da Língua Portuguesa 
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• Poesia Brasileira II 

• Linguística Aplicada: Ensino de Língua Estrangeira 

• Poesia Portuguesa 

• Estágios Curriculares Supervisionados I: Língua Materna 

• Estágios Curriculares Supervisionados I: Língua Estrangeira 

• Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas 

• Sintaxe Descritiva da Língua Portuguesa 

• Educação em Direitos Humanos 

• Semântica da Língua Portuguesa 

• Narrativa Portuguesa 

• Estágio Curricular Supervisionado II: Língua Materna 

• Estágio Curricular Supervisionado IIL Língua Estrangeira 

• LIBRAS – Inclusão Social 

• Português Língua Estrangeira: Ensino e Formação Docente 

• Estudos Diacrônicos da Língua Portuguesa 

• Literatura Africana de Língua Portuguesa 

• Língua Inglesa I 

• Língua Inglesa II 

• Língua Inglesa III 

• Literatura Inglesa I 

• Literatura Norte-Americana I 

• Língua Inglesa IV 

• Literatura Inglesa II 

• Literatura Norte-Americana II 

• De Onde Vem as Palavras: Contribuições do Latim 

• Introdução à Literatura Comparada: Relações Literatura/História 

• Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa 

• Introdução à Gramaticalização 

• A Escrita no Ensino Fundamental 

• Narrativa Brasileira dos Anos 2000 

• Introducão ao Estudo da Mitologia Clássica e o Diálogo com as Artes 

• Teatro Português 

• Leitura do Texto Teatral 

• Tradução e Adaptação de Obras Literárias para o Público Infantil-Juvenil: 

Questões Teóricas e Práticas 

• Revisões da História em Textos Literários Contemporâneos 

• Gramática e Ensino 

• Aquisição da Linguagem 

• Cultura Brasileira 

• Tradução de Textos Latinos 
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• Fundamentos filosóficos da Educação na Sociedade Capitalista: da Pedagogia 

Tradicional à Pedagogia das Competências 

• Gêneros Acadêmico-Científicos I 

• Gêneros Acadêmico-Científicos II 

• Análise Literária Discurso Poético. 

 

 

4.  Grade do curso de Letras da Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR 

• Texto: Leitura e Produção  

• Introdução a Linguística  

• Estudos Clássicos  

• Teoria do Texto Poético  

• Introdução aos Estudos de Língua Espanhola 1  

• Formação e Mudança da Língua Portuguesa  

• Fonética e Fonologia  

• Educação e Sociedade  

• Teoria do Texto Narrativo  

• Introdução aos Estudos de Língua Espanhola 2  

• Morfologia da Língua Portuguesa  

• Estudos Linguísticos: Sintaxe  

• Matrizes da Literatura Espanhola  

• Literatura Portuguesa: do Período Medieval ao Neoclassicismo  

• Formação Da Literatura Brasileira  

• Compreensão e produção em Língua Espanhola 1  

• Sintaxe da Língua Portuguesa  

• Estudos Linguísticos: Semântica  

• Psicologia da Educação 1- Aprendizagem  

• Consolidação da Literatura Brasileira  

• Matrizes da Literatura hispânico-americana  

• Compreensão e produção em Língua Espanhola 2  

• Semântica da Língua Portuguesa  

• Estudos Linguísticos: Discurso  

• Literatura Portuguesa: Romantismo E Realismo  

• Literatura Brasileira no Período Moderno  

• Didática Geral  

• Compreensão e produção em Língua Espanhola 3  

• Literatura Espanhola: Renascimento e Barroco  

• Análise do Discurso e o Ensino da Língua Portuguesa 

• Estudos Linguísticos: Enunciação No Processo Discursivo  

• Optativa  

• A Literatura Brasileira no Período Pós-Guerra  
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• Literatura Portuguesa: Modernismo a Atualidade  

• Literatura Hispanico-americana: do barroco ao modernismo  

• Compreensão e produção em Língua Espanhola 4  

• Sintaxe Contrastiva Espanhol/Português  

• Literatura Espanhola dos séculos XIX e XX  

• Estrutura e Funcionamento da Educação Básica  

• Metodologia de ensino de Língua Portuguesa  

• Optativa de Caráter Prático  

• Introdução à Língua Brasileira de Sinais - Libras I  

• Optativa  

• Literatura Hispano-Americana do século XX  

• Linguística Aplicada e Metodologia de Ensino de Língua Espanhola 

• Linguística Aplicada ao Ensino-Aprendizagem da Língua Espanhola  

• A Literatura Brasileira no Período Contemporâneo  

• Literaturas Africanas de Língua Portuguesa  

• Estágio Supervisionado e Orientação para Prática Profissional em Língua 

Espanhola 1  

• Tópicos de Pesquisa em Linguística e Língua Portuguesa 1 

• Tópicos De Pesquisa em Língua Espanhola e suas literaturas 1  

• Tópicos De Pesquisa em Literaturas de Língua Portuguesa 1  

• Estágio Supervisionado e Orientação para a Prática Profissional Língua 

Portuguesa 1  

• Estágio Supervisionado e Orientação para a Prática Profissional em Língua 

Espanhola 2  

• Tópicos de Pesquisa em Linguística e Língua Portuguesa 2  

• Tópicos de Pesquisa em Língua Espanhola e suas literaturas 2  

• Tópicos de Pesquisa em Literaturas de Língua Portuguesa 2  

• Produção oral e escrita em língua espanhola em nível avançado  

• Estágio Supervisionado e Orientação para a Prática Profissional em Língua 

Portuguesa 3  

 

5. Grade do curso de Letras da Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

 

• Atividades Acadêmico-Científico-Culturais I 

• Diagnóstico Da Realidade Escolar I 

• Estudos Morfossintáticos Da Língua Portuguesa I 

• Introdução À Ciência Da Linguagem I 

• Introdução Aos Estudos Literários I 

• Língua Estrangeira Moderna I 

• Metodologia Da Pesquisa 

• Problemas Do Homem Contemporâneo I 

• Tópicos Gerais Da Educação 
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• Diagnóstico Da Realidade Escolar II 

• Estudos Morfossintáticos Da Língua Portuguesa II 

• Introdução À Ciência Da Linguagem II 

• Introdução Aos Estudos Literários II 

• Língua Estrangeira Moderna II 

• Metodologia Da Pesquisa II 

• Prática De Ensino Fundamental E Médio 

• Problemas Do Homem Contemporâneo II 

• Processos De Leitura E Produção Textual: Teoria E Prática II 

• Psicologia Da Educação II 

• Atividades Acadêmico-Científico-Culturais III 

• Didática I 

• Estudos Morfossintáticos Da Língua Portuguesa III 

• Língua Estrangeira Moderna III 

• Língua Latina: Origens E História Da Língua Portuguesa I 

• Linguagem E Novas Tecnologias Da Informação E Comunicação I 

• Literatura De Língua Estrangeira Moderna I: Inglesa I 

• Língua Latina: Origens E História Da Língua Portuguesa II 

• Estudos Estilísticos 

• Literaturas De Língua Portuguesa I 

• Prática De Ensino De Língua Portuguesa I 

• Teorias Contemporãneas Da Literatura 

• Linguagem E Novas Tecnologias Da Informação E Comunicação II 

• Atividades Acadêmico-Científico-Culturais IV 

• Didática II 

• Estágio Curricular Supervisionado De Língua Portuguesa I 

• Estudos Morfossintáticos Da Língua Portuguesa IV 

• Língua Estrangeira Moderna IV 

• Literatura De Língua Estrangeira Moderna II: Inglesa II 

• Literaturas De Língua Portuguesa II 

• Pesquisa Em Letras: Projeto De Pesquisa 

• Prática De Ensino De Língua Portuguesa II 

• Textos, Variações E Sistemas Intersemióticos 

• Atividades Acadêmico-Científico-Culturais V 

• Estágio Curricular Supervisionado De Língua Portuguesa II 

• Estágio Curricular Supervisionado Em Língua Estrangeira Moderna I 

• Estudos Semânticos Do Texto E Das Práticas Discursivas I 

• Libras I 

• Língua Estrangeira Moderna V 

• Literatura De Língua Estrangeira Moderna III: Americana I 

• Literaturas De Língua Portuguesa III 
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• Políticas Educacionais Da Educação Básica I 

• Prática De Ensino De Língua Portuguesa III 

• Prática De Ensino Em Língua Estrangeira Moderna I 

• Trabalho De Conclusão De Curso I 

• Atividades Acadêmico-Científico-Culturais VI 

• Estágio Curricular Supervisionado De Língua Portuguesa III 

• Estágio Curricular Supervisionado Em Língua Estrangeira Moderna II 

• Estudos Semânticos Do Texto E Das Práticas Discursivas II 

• Libras II 

• Língua Estrangeira Moderna VI 

• Literatura De Língua Estrangeira Moderna IV: Americana II 

• Literatura Infantil E Juvenil 

• Literaturas De Língua Portuguesa IV 

• Políticas Educacionais Da Educação Básica II 

• Prática De Ensino De Língua Portuguesa IV 

• Prática De Ensino Em Língua Estrangeira Moderna II 

• Trabalho De Conclusão De Curso II 

 

6. Grade do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM 

• Ética e Cidadania  

• Desenvolvimento e Aprendizagem: da infância à idade adulta  

• Oficina de leitura e produção de textos acadêmicos  

• História da Educação  

• Ciência, Tecnologia e Sociedade na Educação  

• Filosofia da Educação 

• Didática  

• Docência na Contemporaneidade  

• Estágio Supervisionado em Docência na Contemporaneidade  

• Políticas da Organização da Educação Básica  

• Leituras Sociológicas da Educação e da Infância  

• Cidadania: identidade, alteridade e educação  

• Introdução à Cosmovisão Reformada  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores I 

• Escola e Currículo  

• Letramento e Alfabetização: Fundamentos Teóricos  

• Fundamentos Teóricos da Educação Infantil  

• Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Educação Física  

• Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Artes e Alfabetização 

Estética 

• Estágio Supervisionado no Ensino de Artes  

• Estágio Supervisionado em Educação Infantil  
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• Estágio Supervisionado no Ensino de Educação Física  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores II 

• Letramento e Alfabetização: especificidades didáticas  

• Metodologia da Educação Infantil  

• Fundamentos Teóricos do Ensino de Matemática  

• Fundamentos Teóricos do Ensino de Ciências da Natureza  

• Fundamentos Teóricos do Ensino de Língua Portuguesa  

• Fundamentos Teóricos do Ensino de História  

• Estágio Supervisionado em Metodologia na Educação Infantil  

• Estágio Supervisionado em Letramento e Alfabetização  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores III 

• Ensino de Matemática: especificidades didáticas  

• Ensino de Ciências da Natureza: especificidades didáticas  

• Ensino de Língua Portuguesa: especificidades didáticas  

• Ensino de História: especificidades didáticas  

• Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Geografia  

• Estágio Supervisionado no Ensino de Língua Portuguesa  

• Estágio Supervisionado no Ensino de Ciências da Natureza  

• Estágio Supervisionado no Ensino de Matemática  

• Estágio Supervisionado no Ensino de História e Geografia  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores IV 

• Tecnologias Digitais e Processos de Ensino e Aprendizagem  

• Avaliação da Aprendizagem  

• Neurociência e Aprendizagem  

• Princípios de Empreendedorismo  

• Pesquisa em Educação (pré-requisito para TCC I)  

• Prática como Componente Curricular - Projetos Integradores V 

• Gestão e Avaliação Educacional  

• Estágio em Gestão e Avaliação Educacional  

• Relação Família, Escola e Sociedade  

• Práticas Docentes em Educação Inclusiva  

• Projetos Empreendedores  

• TCC I  

• Optativa (Tópicos Avançados em Educação ou Educação de Jovens e Adultos 

• Libras no Processo Educacional  

• Educação para a Sustentabilidade e Vida Saudável  

• Pedagogia Social  

• TCC II 
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7.  Grade do curso de Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo - PUC-SP 

• Educação E Subjetividade 

• Educação Inclusiva 

• Educação Pública No Brasil: Contexto E Contradições 

• Fundamentos Básicos Da Pesquisa Científica 

• Fundamentos Da Didática 

• Fundamentos Da Educação: Concepções Teóricas Da Educação 

• Fundamentos Da Educação: Desafios Da Escola Brasileira 

• Introdução Ao Pensamento Teológico I 

• Política Educacional: Principais Marcos 

• Produção E Compreensão Textual Em Língua Portuguesa 

• Educação Como Práxis Político Pedagógica 

• Formas De Organização Das Práticas Pedagógicas 

• Fundamentos Da Prática Educativa Em Língua Portuguesa 

• Introdução Ao Pensamento Teológico II 

• Libras-Língua Brasileira De Sinais - Introd Ao Aprendizado 

• Novas Tecnologias Em Educação: Diferentes Espaços Pedagógicos 

• Principais Concepções E Aspectos Da Gestão Escolar 

• Alfabetização E Letramento 

• Concepções E Orientações Didáticas Da Educação Infantil 

• Dif Concepções Da Inf: Hist E Infl De Vários Educ Ação Doc 

• Diferentes Linguagens Para A Infância 

• Fundamentos Biopsicossociais: O Desenv Aprend Na Educ Infant 

• Políticas Educacionais Na Educação Infantil 

• A Prát De Ensino E O Est Supervisionado Na Educação Infantil 

• As Metodologias Do Ensino Da Alfabetização 

• Gest Esc Nos Espaços Da Educ Infan:Parcerias Com A Fam/Comum 

• O Cuidar E O Educar: Propostas E Desafios 

• O Ludo Educador: O Brincar, A Brincadeira, Jogos, Brinquedos E Artes 

• Vivências Educadoras I 

• Alfabetização Nos Anos Iniciais: Cont, Refer Curric E Tratam 

• As Novas Tecnol. Na Educação: Comunidades De Aprendizagem 

• Dif Cont E Tendênc Das Ref Educ E Suas Cons Na Org Escolar 

• Fundamentos Pedagógicos Da Aprendizagem: Concepções E Teorias 

• Matemática: Orientações Didáticas 

• Metodologia Específica: Matemática 

• Vivências Educadoras Ii 

• A Educação Das Relações Étnico-Raciais 

• A Pesquisa Educacional No Ensino Fundamental 

• A Prát De Ens E O Estágio Supervisionado Nos Anos Iniciais 
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• Currículo: Novos Desafios 

• Metod Específicas: Natureza, Ciências, Meio Ambiente E Saúde 

• Metodologias Específicas: Arte, Movimento E Educação 

• Metodologias Específicas: Espaço, Tempo E Cultura-Geografia 

• Metodologias Específicas: Espaço, Tempo E Cultura-História 

• Vivências Educadoras Iii 

• As Diretrizes Curriculares, Os Pcns E Os Projetos Alternativos No Ensino 

Fundamental 

• Autonomia Da Escola: A Construção Do Projeto Político Pedagógico No 

Contexto Das Pol Públic Educ 

• Avaliação Do Ensino-Aprendizagem 

• Avaliação Docente E Discente 

• Avaliação Institucional: Desafios E Intervenções 

• Gestão Democrática: Construção De Espaços Coletivos 

• Introdução Ao Pensamento Teológico Iii 

• Planejamento De Projetos E De Planilhas: Nas Unid E Sistemas 

• Políticas Públicas De Avaliação: Concepções E Práticas 

• Currículo E Cultura 

• Eletiva I 

• Escola: Diferentes Espaços E Serviços De Apoio Pedagógico 

• Gestão Em Diferentes Ambientes De Aprendizagem 

• Prát Ens E Est Superv Nas Diferentes Modalidades De Gestão 

• Projeto Político Pedagógico: Concepções E Fundamentos Legais 

• Trabalho De Conclusão De Curso 

 

8.  Grade do curso de Pedagogia da Universidade de São Paulo - USP 

• História da Educação 

• Filosofia da Educação I 

• Fundamentos Psicológicos da Educação I 

• Organização do Trabalho Acadêmico 

• Fundamentos Antropológicos da Educação 

• Metodologias da Pesquisa em Ciências da Educação 

• Filosofia da Educação II 

• Sociologia da Educação I 

• Fundamentos Psicológicos da Educação II 

• História da Educação no Brasil 

• Didática I 

• Sociologia da Educação II 

• Educação de Jovens e Adultos: Aspectos Históricos, Políticas Públicas e 

Sujeitos Educandos 

• Política Educacional e Organização da Educação Básica I 
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• Fundamentos Psicológicos da Educação III 

• Didática da Alfabetização: Teoria, Princípios e Procedimentos 

• Escrita, Alfabetização e Letramento: Uma Abordagem Histórica 

• Fundamentos de Educação Especial 

• Didática II 

• Seminários de Pesquisa em Educação 

• Arte e Música na Educação: Fundamentos e Práticas 

• Política Educacional e Organização da Educação Básica II 

• Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 

• Metodologia do Ensino de Matemática 

• Metodologia do Ensino de Ciências 

• Metodologia do Ensino de História e Geografia 

• Ação Pedagógica Integrada: ensino fundamental I 

• Ação Pedagógica Integrada: ensino fundamental II 

• Introdução à Língua Brasileira de Sinais 

• Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil Brasileira 

• Educação e Cultura Corporal: Fundamentos e Práticas 

• Gestão Educacional e Coordenação do Trabalho na Escola I 

• Estatística Aplicada à Educação 

• Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

• Ação Pedagógica Integrada: Educação Infantil I 

• Concepções e Práticas Pedagógicas de Educação Infantil 

• Gestão Educacional e Coordenação do Trabalho na Escola II 

• Atividades Práticas: Gestão do Processo Educativo 

• Ação Pedagógica Integrada: Educação Infantil II 

• Financiamento da Educação no Brasil 

• Teorias do Currículo 

 

Optativas 

• Informática Instrumental 

• Análise Retórica de Discursos Pedagógicos 

• Problemas de Aprendizagem Escolar 

• Seminários Avançados em Educação I 

• Seminários: Educação e Trabalho 

• A Filosofia Educacional de John Dewey 

• Tópicos em Educação do Campo 

• Discutindo os Conceitos de Física com as Crianças Pequenas 

• Escola, Infância e Cinema 

• Orientação ao Trabalho de Conclusão de Curso 

• Avaliação da Aprendizagem e Prática Pedagógica 

• Gestão Educacional: Políticas, Processos e Cotidiano Escolar 
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• Cartografia Escolar 

• Supervisão e Coordenação Pedagógica: Fundamentos Teórico-Metodológicos 

 

 

9.  Grade do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de São Paulo - 

UNESP 

• Psicologia Da Educação I (E1) 

• Filosofia Da Educação I (E2) 

• História Da Educação (E2)  

• Práticas De Leitura E Produção De Texto (E3) 

• Prática De Ensino: Bases Teóricas Da Educação Como Ciência (Ea) 

• Sociologia Da Educação (E2) 

• Psicologia Da Educação Ii (E1) 

• Filosofia Da Educação Ii (E2) 

• História Da Educação Brasileira (E2) 

• Educação E Tecnologia (E3) 

• Políticas Públicas Para A Infância E Adolescência (E2) 

• Prática De Ensino: A Pedagogia Como Ciência Da Educação (Ea) 

• Expressão Oral E Escrita Na Educação Infantil (E4i) 

• Natureza E Sociedade Na Educação Infantil (E4i) 

• Matemática Na Educação Infantil (E4i) 

• Arte Na Educação Infantil (E4i) 

• Política Educacional E Legislação De Ensino (E2) 

• Prática De Ensino: A Didática Na Praxis Pedagógica (Ea) 

• Alfabetização Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental (E4i) 

• Conteúdos E Metodologia Do Ensino Da Língua Portuguesa (E4f) 

• Unidades E Sistemas Escolares: Planejamento, Organização E Gestão (E2) 

• Texto E Imagem (E3) 

• Jogos E Brincadeiras No Contexto Escolar (E4i) 

• Introdução A Pesquisa Educacional: Abordagem Quantitativa (E2) 

• Prática De Ensino Na Educação Infantil (Ea) 

• Optativa 

• Avaliação Da Aprendizagem (E2) 

• Conteúdos E Metodologia Do Ensino De História (E4f) 

• Conteúdos E Metodologia Do Ensino De Matemática (E4f) 

• Conteúdos E Metodologias Do Ensino De Artes (E4f) 

• Metodologia Da Pesquisa Em Educação I (Ea)  

• Prática De Ensino Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental (Ea) 

• Estágio Curricular Supervisionado Na Educação Infantil (Ea) 

• Conteúdos E Metodologia Do Ensino De Geografia (E4f) 

• Recursos Tecnológicos Aplicados A Educação (E3) 
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• Conteúdos E Metodologia Do Ensino De Ciências (E4f) 

• Alfabetização De Jovens E Adultos (E4f) 

• Metodologia Da Pesquisa Em Educação II (Ea) 

• Prática De Ensino E Coordenação Pedagógica (Ea)  

• Estágio Curricular Supervisionado Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental 

(Ea) 

• Conteúdos E Metodologia Do Ensino De Educação Física (E4f) 

• Administração E Supervisão Escolar (E2) 

• Ética E Profissionalização Docente (E2) 

• Trabalho De Conclusão De Curso I (Ea) 

• Prática De Ensino: Currículos E Programas (Ea) 

• Estágio Curricular Supervisionado Em Gestão Educacional (Ea) 

• Optativa  

• Educação Inclusiva (E1) 

• Introdução Ao Ensino Da Língua Brasileira De Sinais (E3) 

• Atividades Lúdicas E Literatura Infantil (E4i) 

• Trabalho De Conclusão De Curso II (Ea) 

• Prática De Ensino E Dinâmica De Grupo: Interações Sociais E Liderança Na 

Escola (Ea) 

• Optativa 

 

 

10.  Grade do curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos - 

UFSCAR 

• Filosofia da Educação I  

• História da Educação I  

• Sociologia Sociedade e Educação  

• Metodologia da Pesquisa Científica  

• Didáticas e Educação das Relações Étnicos Raciais  

• Filosofia da Educação II 

• História da Educação II 

• Relações Sociais e Processo Educacional  

• Didática: Matrizes Teóricas do Pensamento Pedagógico Contemporâneo  

• Práticas Sociais e Prossessos Educativos  

• Política Educacional e Organização do Ensino no Brasil  

• Educação e Desenvolvimento Psicossocial  

• Didática: Ensino e Aprendizagem  

• Escola e Currículo  

• Optativa  

• Educação, Processos Grupais e Subjetividade  

• Fundamentos da Administração Escolar  

• Alfabetização e Letramento: conteúdos e seu ensino  
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• Educação Infantil: A criança, a infância e as instituições  

• Fundamentos de Educação Especial e Políticas de Inclusão  

• Introdução a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS  

• Língua Portuguesa: Conteúdos e seu ensino  

• Prática de Ensino e Estágio Docente em Alfabetização e Língua Portuguesa  

• Planejamento e Administração das Escolas Públicas de Educação Básica  

• Organização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental  

• Matemática: Conteúdos e seu ensino  

• Estágio Supervisionado em Administração Educacional - Ensino Fundamental 

e Ensino Médio 

• Corpo e Movimento  

• Ciências: Conteúdos e seu ensino  

• Metodologia do Trabalho Docente na Educação Infantil  

• Prática de Ensino e Estágio Docente na Educação Infantil  

• Trabalho de Conclusão de Curso I  

• Estágio Supervisionado em Administração Escolar - Educação Infantil  

• Formação de Professores  

• Coordenação Pedagógica  

• História e Geografia: Conteúdos e seu ensino  

• Metodologia do Trabalho Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Regular  

• Prática de Ensino e Estágio Docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Regular  

• Trabalho de Conclusão de Curso II  

• Metodologia do Trabalho Docente na Educação de Jovens e Adultos  

• Prática de Ensino e Estágio Docente na Educação de Jovens e Adultos  

 

 


