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RESUMO 

 

 

Este estudo, de natureza qualitativa, tem como objetivo geral analisar o programa de 

ensino de uma escola de elite de Goiânia que se propõe a oferecer para sua clientela educação 

bilíngue em português e inglês. Com base nos estudos sobre bilinguismo e educação bilíngue 

espera-se, de maneira mais específica, caracterizar o modelo de ensino da escola em termos 

de seus objetivos (política e orientação linguística) e características contextuais e estruturais 

específicas (a distribuição das línguas no currículo, a população de alunos e de professores, os 

padrões de uso das línguas etc.). Para isso, observamos sistematicamente o contexto escolar, 

realizamos entrevistas com a direção e professores da escola e analisamos documentos tais 

como a projeto político pedagógico da escola, materiais de ensino, entre outros. Espera-se que 

esta análise possa gerar discussões sobre a proposta da escola e, desta forma, contribuir para a 

consolidação da educação bilíngue naquele contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 The general purpose of this qualitative study is to analyze the educational program of 

an elite “bilingual school” of Goiânia, which offers an elementary Portuguese-English 

program to its students. At a more specific level, this research aims at characterizing the 

school’s educational model concerning its goals (language planning and ideological 

orientation) and structure (language distribution in the curriculum, student and teacher 

population, language use patterns, etc.). In order to achieve these goals, I have carried out 

systematic observation in the school context as well as interviewed teachers and the 

pedagogic coordinator; also, I have analyzed documents such as the school’s project and 

pedagogic material. Based on the studies of bilingualism and bilingual education, this study 

seeks to bring up discussions about the school’s proposal and this way contribute to 

consolidate the bilingual educational program in that particular context. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo surgiu da necessidade de qualificação para minha atuação 

profissional em uma escola de elite de Goiânia que tem a educação bilíngue como proposta de 

ensino. Ao iniciar meu trabalho na escola, percebi que não estava preparada para assumir a 

tarefa de ensinar crianças em uma abordagem bilíngue. Faltava-me embasamento teórico para 

que eu pudesse compreender o que de fato significa atuar em um programa de orientação 

bilíngue. Era preciso compreender conceitos complexos como bilingüismo e educação 

bilíngue, bem como as perspectivas teóricas e práticas que subsidiam tais conceitos. Tais 

conceitos, apresentados de maneira sucinta, em um curso de treinamento oferecido pela 

escola, quando de minha contratação, não me parecia suficiente para uma ação segura na sala 

de aula. Ter vagas noções sobre o que é bilingüismo e educação bilingue parecia não 

satisfazer as demandas que se colocavam diante de mim como professora de um grupo de 

crianças entre cinco e seis anos reunidas em uma sala de Jardim II, isto é, último nível da 

Educação Infantil.  

Além do mais, conforme Baker (2006) e Romaine (1995), a educação bilíngue pode 

significar coisas diferentes quando postas em diferentes contextos. Assumi, então, a 

responsabilidade de produzir um conhecimento prático a partir de um projeto de pesquisa que 

pudesse elucidar como se dá a educação bilíngue neste específico contexto. Percebi, então, 

que o caminho seria buscar uma especialização na área.  

Ademais, percebi que minhas dúvidas sobre a educação bilíngue naquele contexto não 

eram somente minhas, mas também de pais que apostavam naquele modelo, mesmo que ainda 

cheios de receios, e de outros profissionais da mesma instituição. Tal incômodo suscitou 

então esta pesquisa que se propôs a identificar na literatura existente definições e modelos da 

educação bilíngue para, a partir disto, identificar e caracterizar o modelo de educação bilíngue 

proposto pela escola em foco.  

 

1.1 Justificativa 

 

A realização deste projeto de pesquisa justifica-se pela importância e dimensão da 

existência de uma escola que se propõe a utilizar a educação bilíngue em uma cidade que 

ainda conta com poucas escolas que adotam este modelo de educação. Além do mais, segundo 

Mello (2002, p.11): 
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a educação bilíngue é um campo de pesquisa bastante controvertido, pois 
nem sempre se tem clareza sobre o que vem a ser, seus objetivos e 
orientações, os modelos e tipos de programas adequados às diferentes 
populações de alunos e, principalmente, sobre sua eficácia.  

 

 Torna-se, portanto, necessário identificar tais questões acerca do que vem a ser educar 

indivíduos segundo uma abordagem bilíngue, sobretudo quando se leva em conta o fato de 

que cada vez mais surgem escolas ditas bilíngues no cenário brasileiro. Para tal, o próximo 

passo foi traçar um objetivo e elaborar perguntas de pesquisa que pudessem direcionar o 

estudo, conforme a seguir. 

 

1.2 Objetivo e perguntas de pesquisa 

 

Objetiva-se nesta pesquisa identificar o modelo de educação bilíngue de uma escola de 

elite de Goiânia que oferece um programa de educação assumida como bilíngue nos níveis 

infantil (maternal e jardim I e II) e fundamental (1º ao 7º anos). Para atingir tal objetivo, 

elaborei uma pergunta de pesquisa inicial – “qual é a proposta de ensino bilíngue oferecida 

pela escola?” – da qual decorreram outras, quais sejam: 

a) qual o tipo de programa de ensino, tendo em vista a distribuição das línguas no 

currículo, a população de alunos e os profissionais? 

b) quais os objetivos do planejamento lingüístico proposto pela escola? 

c) quais as orientações ideológicas que perpassam o programa? 

d) qual o status das línguas e suas respectivas funções na escola e na sociedade? 

e) quais as atitudes das pessoas em relação às línguas? 

 

1.3 Organização do trabalho 

 

 Este estudo está dividido nas seguintes partes, além desta introdução: fundamentação 

teórica, metodologia, análise e discussão dos dados e considerações finais.  

 Na Fundamentação Teórica, apresento um panorama histórico dos estudos de 

bilinguismo em que são relatadas situações de bilinguismo e de educação bilíngue nos 

contextos norte-americano, canadense e brasileiro. Em seguida, discorro sobre como o 

bilinguismo pode ser visto, suas diferentes acepções e conceitos, sobre como a educação 

bilíngue é vista no Brasil bem como as escolas internacionais. Apresento também uma breve 

descrição sobre alguns dos modelos e tipos de educação bilíngue já descritos na literatura da 
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área. São apresentadas algumas orientações sobre os pais que colocam seus filhos em escolas 

de educação bilíngue bem como sobre os profissionais que atuam nessas instituições. E por 

fim, justifica-se a importância de toda e qualquer pesquisa, especialmente quando se trata de 

educação bilíngue. 

 Posteriormente caracterizo a metodologia de pesquisa, definindo sua orientação 

(qualitativa) e natureza (um estudo de caso), bem como o instrumento de pesquisa utilizado 

(entrevista semi-estruturada). Como pano de fundo do estudo, apresento uma descrição do 

contexto em que foi realizada a pesquisa. 

 Seguem a análise e discussão dos dados apreendidos a partir das entrevistas e em 

consonância com o referencial teórico, procuro responder as perguntas de pesquisa propostas. 

 Por último apresento as considerações finais e algumas sugestões para pesquisas 

posteriores, seguidas dos anexos. Por uma questão de espaço, a título de ilustração, incluí 

apenas um trecho da transcrição da entrevista com a diretora da escola. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Histórico do bilinguismo 

 

A educação bilíngue pode dar a impressão a quem a encara pela primeira vez de ser 

um fenômeno recente na história. Todavia, acreditar na contemporaneidade desta é, conforme 

Baker (2006), fechar os olhos à sua história. Negligenciar essa história seria um grave erro já 

que a identificação e caracterização da educação bilíngue só é possível mediante o estudo de 

sua trajetória, e, por isso, segue neste primeiro momento a elucidação dos passos da educação 

bilíngue em seus dias de vida. Comecemos pelo desenvolvimento da educação bilíngue nos 

Estados Unidos da América. 

O surgimento dos Estados Unidos e seu crescimento súbito nos séculos XVIII e XIX, 

sobretudo no pós-guerra, gerou um imenso contexto de imigração. Esse contexto, por sua vez, 

criou novos contextos de diversidade línguistica. A história mostra que a diversidade 

linguística encontra respaldo ou não na educação. Na primeira situação, isto é, quando tem 

apoio das políticas educacionais do país ou da região, a diversidade linguística se mantém e se 

perpetua de geração em geração; todavia, quando ocorre o oposto, a tendência é a existinção 

dessa diversidade. 

Inicialmente, a variedade linguística era vista nos Estados Unidos com bons olhos. 

Segundo Garcia (1997), grupos etnolinguísticos dirigiam suas próprias escolas, valorizavam 

suas línguas como símbolo da cultura convivente com o inglês, língua falada na nova terra. As 

línguas, portanto, num cenário ideal, pareciam coexistir harmonicamente. 

No século XX, vários fatores fizeram com que o uso de línguas que não o inglês fosse 

condenado e a educação passou a ser intolerante perante outras línguas. Essa mudança de 

atitude quanto à diversidade linguística, segundo Baker (2006), aconteceu graças ao aumento 

do número de imigrantes, à primeira guerra mundial, que trouxe consigo sentimentos anti-

raciais devido ao aumento do nacionalismo e ao desenvolvimento da educação pública nos 

Estados Unidos. 

A língua inglesa passou a ser vista como ideal de unificação de uma nação sedenta em 

defender sua identidade étnica. O ato nacionalista de 1906 selou a lealdade daqueles que 

pretendiam ser cidadãos americanos ao ditar que só seriam aceitos como americanos os 

imigrantes que falassem o inglês. A língua inglesa, que outrora convivia com outras línguas, 

tornou-se a única língua aceita e o uso de outras línguas e a educação bilíngue eram 

necessários apenas para ensinar imigrantes enquanto e até eles se tornarem falantes 
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competentes da língua inglesa. Assim, as leis permissivas de instrução em outras línguas que 

não o inglês foram condenadas à morte pela resolução adotada pelo Departamento de 

Americanização em 1919. Recomendou-se a todos os Estados que todas as escolas públicas e 

privadas deveriam conduzir suas aulas na língua inglesa (Naiditch, 2006). 

Segundo esse autor, a intolerância linguística e à educação bilíngue perdurou até 1958 

quando os Estados Unidos foram tomados por um sentimento de insegurança. Num momento 

de intensa disputa velada com a União Soviética, os Estados Unidos haveria de aceitar outras 

competências que não a deles por força do lançamento do Sputnik ao espaço. O Ato de defesa 

Nacional e Educação lançado nesse ano utilizou a língua para reacender o debate acerca da 

atitude com relação à pluralidade étnica. Havia agora a necessidade de conhecer outras 

línguas e culturas. 

A criação do Ato de Direitos Civis de 1964 também incluiu à história americana 

diferentes grupos étnicos e suas línguas até então refugiadas da discriminação. Esse novo 

contexto permitiu que, no Sul da Flórida, em 1963, um grupo de exilados cubanos desse início 

a uma escola bilíngue em inglês e espanhol que se tornou modelo no país. Graças a essas 

atitudes favoráveis à educação bilíngue, voltou-se a atenção para os estudantes hispânicos 

com competência limitada na língua inglesa, e programas de educação bilíngue foram 

estabelecidos com verbas federais para remediar os níveis de desempenho pouco satisfatórios 

desses alunos (Naiditch, 2006 e Baker, 2006). A educação bilíngue surge, então, como uma 

forma de sanar uma lacuna no desenvolvimento acadêmico dos imigrantes. Falantes de outra 

língua que não o inglês e não proeficientes nessa última língua eram problemas que deveriam 

ser corrigidos pela educação. 

A diversidade linguística volta a suspirar, mas não deixa de enfrentar as dificuldades 

da intolerância. Brigas judiciais iniciadas por alunos não americanos que estavam se sentindo 

prejudicados em sala por não entender o inglês obrigaram as escolas a oferecer alguma ajuda 

aos falantes de outra língua por meio de alguma forma de educação bilíngue, mas cada Estado 

atendeu a essa requisição de forma diferente. A Califórnia, por exemplo, embora seja um dos 

lugares de maior diversidade étnica, adota o movimento do English-only. Esse movimento 

político tem por objetivo estabelecer o inglês como única língua oficial dos Estados Unidos. 

Posteriormente, novos eventos marcaram esse constante debate entre educação 

bilíngue ou monolíngue, debate este que reflete os ideais sociais e políticos de uma nação. Na 

década de 80, com Regan, a educação bilíngue perdeu sua força, força esta que ressurgiu com 

Bill Clinton e Bush nas décadas seguintes. 
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A história da educação bilíngue nos Estados Unidos nos dá a clareza de que a 

educação bilíngue reflete a maneira como os dirigentes e população entende e interpreta o 

multiculturalismo, traduzido pela língua. Por isso, o conhecimento dessa história se faz tão 

fundamental. A educação bilíngue, organismo vivo quando inserido num determinado 

contexto sócio-histórico, também tem sua identidade no Canadá. 

Conforme nos aponta Yule (1996), o Canadá é um país oficialmente bilíngue, 

coexistindo o Francês e Inglês. Em sua história, o país tinha, como língua falada, 

essencialmente o inglês. O grupo falante do francês era inicialmente um grupo minoritário, 

mas, mesmo diante de algumas turbulências, esse grupo lutou pelos seus direitos linguísticos 

até os terem reconhecidos. A educação bilingue canadense é responsável pelo ensino e 

propagação de uma língua ou outra de status diferentes, mas de duas línguas oficialmente 

reconhecidas. 

 

2.2 O bilinguismo no Brasil 

 

 Os estudos sobre contextos bi- ou multilíngues no Brasil são recentes, tendo 

completado pouco mais de duas décadas (cf. CAVALCANTI, 1999). Sendo assim, falar em 

educação bilíngue no Brasil é uma tarefa nada fácil. Nesta seção tentarei expor um breve 

panorama da história da educação bilíngue no Brasil. 

 O Brasil teve desde o princípio um caminho de dominação e imposição de uma língua 

padrão a ser reconhecida como única. A política linguística implantada pelo Estado, à época 

da colonização portuguesa, segundo Oliveira (2008), caracterizou-se pelo deslocamento das 

línguas aqui então faladas, que foram em um curto espaço de tempo substituídas pelo 

português. O autor é contundente ao afirmar que tal política levou ao assassinato de inúmeras 

línguas, fato este denominado glotocídio. 

Quando os portugueses aqui chegaram depararam-se com a existência de grupos 

indígenas diversos. Os portugueses, dominadores e donos da nova terra, formaram uma 

sociedade de acordo com suas tradições e preferências, conforme Kloss (1971), e os grupos 

indígenas que aqui se encontravam foram submetidos a um processo de aculturação e suas 

línguas foram sendo silenciadas. Outra retaliação feita às línguas indígenas se deu no 

Diretório dos Índios de 1758, documento emitido por Marquês de Pombal, cuja intenção 

expressa era a de civilizar os índios impondo-lhes o português (OLIVEIRA, 2008). 
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Também na história do Brasil outros povos foram silenciados, tais como os imigrantes. 

As comunidades de imigrantes são caracterizadas por Kloss (1971) como sendo aquelas que 

entraram no território à época dos primeiros colonizadores e em outros momentos posteriores 

preenchendo espaços vazios, fundando cidades, criando uma rede de vizinhança, como os 

alemães e italianos no Brasil. Elas também foram ao longo da história silenciadas, a exemplo 

do que ocorreu na era Vargas, com a nacionalização do ensino. As escolas comunitárias que 

privilegiavam as línguas dos imigrantes, sobretudo nas regiões sul e sudeste, foram 

desapropriadas e fechadas, diretores imigrantes destituídos e a língua portuguesa imposta 

como única língua permitida para a comunicação e o ensino na escola. Também gráficas de 

jornais em alemão e italiano foram perseguidas assim como os imigrantes, simplesmente por 

falarem suas línguas maternas em público ou até mesmo em suas casas, muitos dos quais 

foram presos e torturados. (OLIVEIRA, 2008) 

 No caminho para uma homogeneidade cultural característica da história do Brasil, as 

políticas linguísticas e educacionais têm contribuído para o silenciamento dos povos que 

falam uma língua diferente do português, isto é, a língua tomada como única e nacional. 

Estabelece-se assim uma identidade entre a língua portuguesa e a nação brasileira, levando-se 

ao mito artificial e frágil do monolinguismo. Ao contrário, não se pode ignorar a pluralidade e 

diversidade linguística do Brasil, já que estão espalhados no mapa brasileiro falantes de outras 

línguas que não o português. Existem comunidades indígenas em quase todo o território 

brasileiro, comunidades imigrantes, comunidades de fronteira e de surdos, além dos contextos 

bidialetais. No Brasil atual existem por volta de 210 idiomas: 170 línguas de nações 

indígenas, 30 línguas de comunidades descendentes de imigrantes, além da LIBRAS e 

URUBU-KAAPÓR, línguas de sinais encontradas no Brasil. (CAVALCANTI, 1999; 

OLIVEIRA, 2008) 

 No que tange a educação no Brasil, a educação bilíngue se apresenta de formas 

diversas. No que diz respeito aos povos indígenas, pode-se dizer que a educação bilíngue, 

embora timidamente, tem caminhado no sentido de reconhecer os direitos lingüísticos desses 

povos que conquistaram, na Constituição de 88, o direito à educação bilíngue. Isso 

caracterizou um marco ao reconhecimento da situação de bilinguismo em que se encontram 

muito desses povos. (MELLO, 2002) 

 No entanto, em muitos contextos escolares brasileiros a diversidade tem sido tratada 

de forma homogênea, isto é, apesar de existir indivíduos não falantes da variedade do 

português padrão ou de outras línguas a exemplo dos filhos de imigrantes ou mesmo de 

indígenas, a orientação que prevalece tem sido a do monolinguismo. Em outras palavras, 
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esses alunos são tratados como falantes monolíngues da língua portuguesa. Para esses alunos 

a educação formal objetiva fazer o aluno abrir mão de sua primeira língua (L1) a fim de se 

tornar monolíngue na língua portuguesa. É novamente um processo de aculturação linguística, 

como foi feito em relação ao grupo indígena, que, por sua vez, teve a oportunidade de 

conquistar o respaldo constitucional (BORTONI-RICARDO, 2007; CAVALCANTI, 2007). 

 Outra situação diz respeito àqueles indivíduos privilegiados que têm acesso à 

educação bilíngue de elite, vista como uma vantagem ou um bem cultural imprescindível, 

especialmente quando a língua a ser ensinada juntamente com a L1 é o inglés, língua de 

prestígio internacional. Observa-se tal fato na crescente procura por uma educação bilíngue de 

elite e pelo aumento do número de escolas bilíngues de educação infantil desde a década de 

90. Tais escolas têm ampliado a proposta de educação bilíngue para o ensino fundamental e 

médio e realizam suas propostas de educação integral na perspectiva da educação bilíngue 

(DAVID, 2005), sendo que algumas delas, denominadas escolas internacionais, têm seus 

currículos reconhecidos pelo Ministério da Educação Cultura e Desporto. Por outro lado, há 

ainda aquelas que se autodenominam bilíngues por oferecerem alguma modalidade de ensino 

de língua estrangeira com o intuito de promover o bilinguismo. Como se pode observar a 

educação bilíngue no Brasil segue caminhos diversos, razão pela qual se justifica investigar 

um desses caminhos, neste caso, a proposta de educação bilíngue de uma escola de elite de 

Goiânia. 

   

2.3 O bilinguismo, suas diferentes acepções e implicações para a educação bilíngue 

 

 O bilinguismo, há 30 anos, era visto como nocivo ao indivíduo, um mal social, com 

apenas algumas exceções a essa ideia. Era visto como um distúrbio cognitivo capaz de 

comprometer o desenvolvimento escolar das crianças que faziam o uso regular de duas ou 

mais línguas, como mostra Mello (2002). 

 Havia a crença de que adquirir duas línguas desde o nascimento seria prejudicial ao 

desenvolvimento da linguagem, obstruindo-o ou retardando-o, segundo Baker (2006) São 

desdobramentos dessa crença os princípios de que quanto mais uma pessoa aprende e utiliza a 

segunda língua, menos habilidade terá na primeira língua; e de que a habilidade da fala e da 

comunicação de duas línguas custará a eficiência do pensar e do raciocínio. Nessa 

perspectiva, o bilingüismo era entendido como um déficit a ser superado pelo indivíduo, o que 

levou a uma educação compensatória.  
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 Certamente, as atitudes quanto à tolerância linguística foram mudando e as pesquisas 

foram trazendo outras acepções, desta vez mais positivas ao bilinguismo. Evidenciou-se que 

os bebês aparentam estar biologicamente prontos para adquirir, armazenar e diferenciar duas 

ou mais línguas desde o nascimento, sendo o bilinguismo infantil normal e natural, além de 

ser benéfico em vários aspectos: cognitivamente, culturalmente, comunicativamente, para 

otimização curricular e para aumentar as chances de emprego e promoção, segundo Baker 

(2006). 

 Ratificam a boa acepção do bilinguismo conclusões tais como a melhora da 

flexibilidade mental, da capacidade e habilidade de pensar abstratamente, a superioridade de 

formação de conceitos independente de palavras, a criatividade, a consciência metalinguística, 

a sensibilidade comunicativa e a confiança no aprendizado de mais línguas, trazidas pelo 

autor. Nessa perspectiva, a educação bilíngue passa a ser vista como um bem cultural ou 

como uma vantagem a ser buscada pelo indivíduo. 

 

2.4 A relação entre o inglês e o bilinguismo 

 

 A relação entre a língua inglesa e o bilinguismo, para Baker (2006), não é uniforme no 

mundo e varia de acordo com uma multiplicidade de fatores tais como a situação da política 

local, outras línguas faladas no país e as atitudes culturais. 

 O inglês pode ser a língua oficial e primeira de uma nação; pode coexistir com outras 

línguas; pode não ter status oficial e não ser falada pela vasta maioria da população, mas ser 

reconhecida como importante e de prestígio. 

 A língua inglesa pode ser vista como uma língua internacional que facilita o comércio, 

as relações exteriores e públicas e a comunicação entre os povos. Ou pode ainda ser vista 

como meio de dominação e imperialismo linguístico, como uma maneira de reproduzir 

estrutural, cultural, educacional e economicamente as desigualdades, além de manter o 

controle capitalista e oprimir a fraca minoria linguística e suas populações. 

 Em síntese, a maneira como a língua inglesa é vista em determinado local tem 

implicações para a educação bilíngue. Se ela é vista como um instrumento que facilita a 

comunicação e une as pessoas em todo o mundo, atitudes positivas em relação à educação 

bilíngue existirão, e consequentemente haverá maior incentivo para a implementação de 

programas bilíngues. Contrariamente, se a língua inglesa é vista como um instrumento de 
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poder e dominação, atitudes negativas poderão surgir, desfavorecendo iniciativas em prol do 

bilinguismo ou da educação bilíngue. 

 

2.5 O que é afinal educação bilíngue, bilinguismo e indivíduo bilíngue? 

 

 Baker (2006) diz que educação bilíngue é um rótulo simples para um complexo 

fenômeno. Cabe, assim, analisar o que se diz ser a educação bilíngue, o que a influencia e a 

caracteriza. 

 Para Cummins (2006) o termo educação bilíngue geralmente se refere ao uso de duas 

ou mais línguas para instrução em algum ponto da vida escolar do estudante. Corroborando a 

definição de educação bilíngue, Baker (2006) diferencia o ensinar uma língua de ensinar pela 

língua. Na primeira situação a língua é o objeto de estudo enquanto que na segunda, além de 

ser objeto de estudo, a língua é também o meio de instrução para todas as disciplinas do 

currículo. A educação bilíngue, portanto, vai além do ensinar a língua propriamente dita, pois 

visa desenvolver no indivíduo uma competência bilíngue sem prejuízo para quaisquer línguas. 

 Chega-se então ao(s) conceito(s) de indivíduo bilíngue, amplamente discutidos na 

literatura devido à complexidade de seus aspectos. Mello (2002) traz em seus estudos várias 

definições que procuram caracterizar o indivíduo bilíngue – para alguns o indivíduo bilíngue 

seria aquele cujo desempenho linguístico em todos os níveis se assemelha ao de um falante 

nativo; para outros, aquele que demonstra uma fluência gradativa numa escala que vai desde a 

produção de simples enunciados até o domínio das quatro habilidades linguísticas; para outros 

ainda o indivíduo bilíngue é aquele que utiliza regularmente e de modo alternado duas ou 

mais línguas com propósitos e situações específicas, e com pessoas diferentes. (BAKER, 

2006; MELLO, 2002) 

 Tanto a primeira acepção, que compara o desempenho bilíngue do indivíduo ao 

desempenho monolingue de um falante nativo, quanto a segunda que se pauta na fluência 

gradativa abrem espaço para uma discussão que, segundo a autora, reside na dificuldade em 

se identificar quem é ou não bilíngue ou ainda como seriam denominados aqueles indivíduos 

que usam regularmente duas ou mais línguas em seu cotidiano, mas que não têm fluência 

igual a de um nativo. Seriam eles bilíngues ou monolíngues? Nesse sentido, a terceira acepção 

é a que nos parece mais plausível para caracterizar o indivíduo bilíngue, visto que apóia no 

uso, no contexto e na regularidade com que as línguas são faladas.  
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 Como se vê, falar quem é bilíngue ou não pode ser uma tarefa difícil e controvertida, 

mas deixar de falar deles seria injusto já que o bilingüismo está presente em praticamente 

todos os países, em todas as classes sociais e em todas as faixas etárias constituindo metade 

ou 2/3 da população mundial, conforme alerta Baker (2006). 

 Tendo apresentado as definições de bilingüismo mais comuns na literatura, discutimos 

a seguir os modelos e tipos de educação bilíngue, por entender que está é uma das maneiras 

de se chegar ao indivíduo bilíngue. 

 

2.6 Modelos e tipos de educação bilíngue 

 

 Mello (2002) reporta que os modelos e tipos de educação bilíngue, por estarem 

centradas em escolas de diferentes contextos e com populações diferentes de alunos, deram 

origem a terminologias e tipologias diversas. No entanto, a autora considera mais adequada a 

proposta de caracterização da educação bilíngue descrita por Hornberger (1991) porque se 

apóia em dois eixos principais: os modelos e os tipos de programas de educação bilíngue. Os 

modelos são definidos em termos dos objetivos, dos planejamentos linguísticos e 

educacionais e das orientações ideológicas em relação à diversidade linguística e cultural na 

sociedade; os tipos de programas, por sua vez, são norteados pelas características contextuais 

e estruturais específicas. As características contextuais englobam a natureza da população de 

alunos enquanto as características estruturais dizem respeito à situação do programa na escola, 

à distribuição das línguas no currículo e ao padrão de uso das línguas na escola. Diante de tais 

esclarecimentos, parte-se para a elucidação dos modelos e tipos encontrados na literatura. 

 No que diz respeito aos modelos de educação bilíngue, Hornberger (1991 apud 

MELLO, 2002) distingue entre o modelo transicional, o de manutenção e o de 

enriquecimento. O modelo transicional é um modelo que tem objetivos assimilacionistas, pois 

espera que os alunos da minoria linguística adotem a língua e a cultura da sociedade 

majoritária em detrimento de suas próprias; o modelo de manutenção ou desenvolvimental, 

por sua vez, encoraja a manutenção da língua minoritária e reafirma a identidade cultural dos 

grupos minoritários na sociedade nacional; o modelo de enriquecimento vê a língua como um 

recurso a ser utilizado por ambos os grupos minoritário e majoritário rumo ao pluralismo 

cultural e à autonomia social. 

O resultado dessas diferentes perspectivas tem implicações distintas. No modelo 

transicional o aluno que em geral não é proficiente na língua majoritária acaba sendo visto 
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como “deficiente”, pois funcionalmente não atende às expectativas da escola e espera-se que 

ele se adquira a língua majoritária rapidamente em detrimento de sua primeira. Em outras 

palavras, a primeira língua é utilizada apenas como um instrumento de mediação entre a 

primeira e a segunda língua, caracterizando-se assim, por uma orientação subtrativa de 

línguas. No modelo de manutenção, a segunda língua é adquirida ao mesmo tempo em que a 

primeira vai sendo desenvolvida, já que está é vista como um direito do falante. Esta é uma 

orientação aditiva de línguas. Por fim, o modelo de enriquecimento se coloca como o ideal em 

termos de educação bilíngue, pois além de se apoiar no princípio da adição de línguas, busca 

fomentar a pluralidade linguística e cultural dos alunos. A diferença entre o modelo de 

manutenção e o de enriquecimento está, pois, na distribuição do tempo e na maneira como as 

línguas são alocadas no programa. Naquele as duas línguas caminham juntas até certo 

momento da escolarização enquanto neste último as duas línguas estão presentes em 

proporções equilibradas até o fim da escolarização.  

 Prossegue-se, então, à descrição de alguns tipos abordados pela literatura. Baker 

(2006) define que a educação bilíngue dual ocorre quando um número igual de estudantes da 

língua majoritária e da língua minoritária está na mesma sala e ambas as línguas são usadas 

como meio de instrução e ensinadas também como um fim. Aqui as línguas (L1 e L2) são 

utilizadas numa proporção de pelo menos 50% do tempo de instrução e, seguindo, em geral, 

nesta proporção por mais de seis anos. Em cada período de instrução, apenas uma língua é 

normalmente usada. A instrução deve ser coerente ao nível da linguagem do estudante, mas 

deve ser desafiadora, fortalecedora e dar destreza. A L2 é adquirida pelo conteúdo 

primordialmente, isto é, ela é o meio de instrução para a transmissão dos conteúdos. A 

população de alunos é deve estar presente em quantidade balanceada e está integrada para a 

maior parte da instrução do conteúdo e em todas as lições. O equilíbrio entre a população de 

alunos falantes da L1 e da L2 cria oportunidades de uso de ambas as línguas, podendo levar à 

aquisição da L2 em níveis de proficiência satisfatórios tanto na primeira quanto na segunda 

língua dos estudantes. Além das conquistas e benefícios em termos acadêmicos, há o 

fortalecimento de atitudes e comportamentos interculturais positivos em relação tanto às 

línguas quanto às pessoas de culturas diferentes.  

 Outro tipo de educação bilíngue mencionado pelo mesmo autor é aquele que trabalha 

com a língua de herança, ou seja, aquele em que as crianças falantes da língua minoritária a 

usam na escola como meio de instrução com o objetivo de manter a língua de herança além de 

adquirir aquela falada na sociedade majoritária. Nessa proposta, acredita-se que as crianças 

transferem facilmente ideias, conceitos, habilidades e conhecimentos para a outra língua. 
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Além disso, valoriza-se a língua de herança por entender que ela pode ser rapidamente 

substituída pela língua majoritária já que esta última é a mais usada na maioria dos contextos 

de interação dentro e fora da escola. Desta forma, a imersão por herança linguística pretende 

revitalizar e desenvolver as línguas de outras origens étnicas. 

 Baker (2006) destaca também a educação bilingue de imersão, derivada inicialmente 

de uma educação experimental no Canadá na década de 60. Os programas de imersão 

apresentam características variadas e podem se diferenciar quanto à idade: imersão inicial 

(quando se inicia na pré-escola); imersão mediana (iniciada aos 9/10 anos); e tardia (quando 

se inicia no nível secundário). Quanto ao tempo gasto na imersão há basicamente dois tipos: 

imersão total (100% de imersão na segunda língua reduzido a 80% após 2 ou 3 anos e 

terminando com 50% de imersão na segunda língua); e imersão parcial (50% de imersão na 

segunda língua em todos os anos escolares). 

 A escolha por um programa de imersão baseia-se na convicção de que esse projeto 

trará bons resultados, isto é, que os alunos atingirão níveis satisfatórios de bilinguismo. Tem, 

portanto, uma orientação aditiva de línguas, uma vez que seu objetivo é o bilinguismo. As 

crianças na imersão inicial podem utilizar a língua de casa nos anos iniciais para se comunicar 

na sala de aula e não há a obrigatoriedade de se falar a segunda língua no parque ou no 

refeitório. A língua da criança é apreciada e não renegada. Os professores são, em geral, 

bilíngues ou pelo menos entendem a língua de casa das crianças. A comunicação objetiva ter 

sentido, ser autêntica e relevante. O conteúdo do currículo é o foco principal e a língua é o 

meio de instrução. Os erros não são corrigidos imediatamente e de forma negativa, uma vez 

que são considerados parte do processo de formulação de hipóteses na aprendizagem. Assim, 

aprender uma segunda língua na forma de imersão torna-se um processo acidental e 

subconsciente, semelhante à aquisição da primeira língua. O entender é mais importante que o 

falar, mas uma posterior instrução poderá acontecer. 

 O autor ainda salienta que, na imersão, os professores são os falantes da L2 que 

servem de modelo para a aquisição das formas das línguas – pronúncia, estrutura, estilo e etc. 

Esses profissionais devem ser defensores entusiasmados do bilinguismo na sociedade, isto é, 

devem ter uma atitude positiva em relação ao bilingüismo e à diferença intercultural. É 

preciso também que os professores se façam compreensíveis para as crianças e negociem 

significados, utilizando uma comunicação autêntica e real. Para isso, precisam ser 

qualificados e estar dispostos a lidar com as diferenças. 

 A submersão é outro tipo de educação “bilíngue” destacado por Garcia (1997). Na 

verdade, a submersão não se caracteriza como um programa bilíngue tendo em vista que não 
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há espaço para a L1 dos alunos. Não há reconhecimento da diversidade linguística. A 

instrução ocorre unicamente por meio da L2 bem como os materiais e a metodologia utilizada 

são desenvolvidos nessa língua. Como não há qualquer apoio formal para que as crianças 

possam manter a L1, a L2 acaba substituindo-a em pouco tempo. Nessas condições a 

aquisição da L2 se dá em detrimento da L1, ficando esta relegada apenas ao contexto familiar. 

A autora salienta que pode haver na submersão aulas de reforço com o intuito de acelerar a 

competência linguística dos alunos para que eles possam acompanhar as aulas regulares de 

outras disciplinas. O objetivo é, portanto, facilitar a aquisição da língua majoritária sem 

qualquer apreço para com a língua do estudante.  

 

2.7 Alguns personagens imprescindíveis na trama da educação bilíngue 

 

 Os profissionais que atuam na instituição escolar, bem como os pais são as forças que 

sustentam a educação bilíngue. Nesse aspecto, Garcia (1997) traz uma relevante reflexão 

sobre estes personagens. Para a autora, os administradores, professores, empregados da 

instituição escolar devem ser bilíngues ou devem estar dispostos a se tornarem bilíngues. 

Também considera bem vinda a existência de diferentes etnias e nacionalidades representadas 

pelos profissionais da instituição para uma maior integração e aceitação intercultural. A autora 

reforça ainda o fato de que os professores, quando não nativos, devem possuir um alto nível 

de competência linguística na língua que ensinam e competência pedagógica para planejar 

estrategicamente a distribuição e utilização das línguas em sala de tal modo que haja uma 

separação nítida entre os contextos de uso de cada uma delas. Em outras palavras, é 

necessário que o aluno seja capaz de identificar qual língua usar com quem, quando e em que 

lugar ou situação. 

 No que se refere aos pais, Garcia (1997) acredita que, uma vez feita a opção pela 

educação bilíngue, a família deve estar preparada para apoiar a escola, engajando-se com o 

projeto por ela proposto e comprometendo-se ativamente na educação de seus filhos. Para 

isso, os pais devem conhecer em detalhes a proposta da escola de tal maneira que possam 

lidar com as expectativas que eles têm em relação à escolarização bilíngue. Em outros termos, 

isso significa participar do processo de ensino-aprendizagem de seus filhos discutindo e 

compreendendo orientações e práticas metodológicas pertinentes ao programa, sanando as 

dúvidas que por ventura possam surgir e sustentando a “bandeira da educação bilíngue”.  
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2.8 O papel das pesquisas sobre educação bilíngue 

 

 Baker (2006) afirma que a pesquisa sobre educação bilíngue se faz necessária porque 

traz credibilidade e sustentabilidade para que possa haver investimento de uma nação e da 

população na implementação e divulgação de políticas educacionais bilíngues. É por meio das 

pesquisas que os julgamentos de valor se tornam frágeis e injustificáveis dando lugar a 

evidências concretas sobre a relevância de uma escolarização bilíngue no mundo atual.  

 Cummins (1996) aponta que uma parte expressiva das pesquisas em educação bilíngue 

é feita nos Estados Unidos. Como já foi exposto, a história da educação bilíngue nos Estados 

Unidos é marcada por diferentes momentos e por inúmeras mudanças de atitudes quanto à 

aceitação da diversidade linguística. Por isso, e não poderia deixar de ser assim, as pesquisas 

sobre a educação bilíngue são esparsas, as evidências são conflitantes e não trazem 

conclusões sobre a eficácia desse tipo de educação. 

 Pesquisas devem ser feitas em diferentes contextos e os achados das pesquisas devem 

ser disseminados para o público em geral. A imagem pública da educação bilíngue para ser 

favorável deve basear-se em fatos e evidências. Só assim as pessoas poderão deixar de lado o 

preconceito para se engajar no projeto de implementação e defesa da educação bilíngue. 

 Nesse sentido, este estudo se justifica, pois busca investigar e compreender uma 

proposta de ensino bilíngue voltada para um público específico. Espera-se com esse estudo 

desvelar mais uma faceta da educação bilíngue tendo em vista sua complexidade e a 

variedade de programas existentes. Para que um programa de educação bilíngue tenha 

sucesso, Mello (2002, p.131) afirma que é necessário “que se saiba como ele se relaciona com 

os múltiplos níveis do contexto em que está situado incluindo a sociedade maior, a 

comunidade local, a escola e a sala de aula”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.  METODOLOGIA 

 

Este capítulo estará disposto da seguinte forma: primeiramente, a pesquisa qualitativa 

será trabalhada em seus aspectos, já que o presente estudo se trata de uma pesquisa desta 

natureza. Posteriormente, será apresentada a natureza deste estudo, que se caracteriza como 

um estudo de caso. Feito isto, o contexto em que a pesquisa foi realizada será descrito. E por 

fim, os instrumentos e procedimentos adotados na coleta e análise de dados serão 

apresentados. 

 

3.1 A pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa tem sido cada vez mais utilizada pelos pesquisadores da área da 

educação. Por isso, faz-se de substancial importância dedicar esta parte ao estudo de suas 

características e elementos. 

Faz-se pesquisa qualitativa, segundo Minayo (1994), quando há um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes a ser estudado. Esse tipo de 

pesquisa está atrás de processos, fenômenos e relações que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

Para Ludke (1986), são características básicas da pesquisa qualitativa: 

a) É indispensável o contato direto e prolongado com o ambiente natural para se 

coletar os dados. O pesquisador, enquanto instrumento desta coleta, é inserido 

dentro do contexto natural a ser pesquisado. 

b) O pesquisador não deverá tentar manipular intencionalmente o ambiente ou a 

coleta de dados, tendo assim que estar atento a todos os elementos presentes na 

situação e contexto estudados. Ofenômeno deve emergir por si e o pesquisador 

deve estar entregue a ele. 

c) A educação, o contexto e cotidiano escolar são fenômenos complexos e exigem 

sua apreensão muito além do resultado ou de determinado produto. O processo 

deve estar em evidência e ser o ator principal do processo de pesquisa. 

d) O ponto de vista deve ser aquele dos participantes da pesquisa e não do 

pesquisador. Para tanto é necessário que haja um dialógo entre os participantes e o 

observador para checar se a acuidade das percepções do pesquisador. 
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e) O pesquisador tem sua orientação teórica e metodológica, mas está aberto a 

reformular suas questões no processo da pesquisa, o que o faz ser um processo 

indutivo. 

Percebe-se, então, que a pesquisa qualitativa tem uma orientação interpretativista 

centrada, sobretudo, na ação dos participantes do estudo e nos sentidos que eles dão às suas 

ações. Cabe ao pesquisador desvelar essas ações e os seus respectivos sentidos. 

 

3.2 O estudo de caso 

 

 O estudo de caso, conforme Ludke (1986), é o estudo de um caso, de uma unidade. 

Essa unidade poderá, por sua vez ser simples ou complexo, mas deverá ser claro e bem 

delimitado. O caso é tomado entre tantos pelo pesquisador em função do interesse que aquele 

desperta neste, um interesse de busca, de curiosidade, de investigação. O mesmo autor destaca 

algumas características inerentes ao estudo de caso, quais sejam: 

a) O caso, a unidade será algo a ser desvelado pelo pesquisador, portanto, mesmo que 

haja pressupostos iniciais, os novos elementos são sempre considerados. 

b) Haverá sempre um contexto que deve ser levado em conta, caso contrário, o 

fenômeno não poderia ser apreendido de forma completa. 

c) Assim como o caso está presente num contexto maior que deve ser considerado, 

ele traz em si também uma multiplicidade de dimensões, não menos importantes e 

que devem ser interrelacionadas. As fontes de informações serão da mesma forma 

múltiplas para que todos os prismas sejam detectados pelo pesquisador. 

d) Pode parecer que um estudo de caso venha a ser ao final em estudo isolado e que 

não traz nenhuma contribuição para outros profissionais, mas isto é um equívoco. 

O pesquisador ao final de seus estudos objetivará relatar as suas experiências de 

modo que o leitor e outros profissionais possam fazer as suas generalizações 

naturalísticas, ou seja, possam retirar do estudo contribuições à sua própria prática 

e realidade. 

Considerando tais características do estudo de caso e da pesquisa qualitativa é que dei 

início ao processo de coleta de dados no contexto selecionado, que apresento a seguir. 
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3.3 O contexto da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma instituição escolar privada situada em Goiânia. A 

escola foi fundada enquanto instituição de língua inglesa e logo passou à condição de 

instituição de ensino regular. A escola oferece educação infantil (maternal e jardim), 

fundamental I (1 ano ao 5 ano) e fundamental II (6 e 7 ano). A instituição funciona nos 

períodos matutino, vespertino e integral e conta com um projeto chamado “escola americana” 

para que haja alfabetização nas duas línguas, portuguesa e inglesa. É uma escola de orientação 

sociointeracionista e propõe uma educação bilíngue de ensino. A escola é considerada de 

porte pequeno com 450/470 alunos, assistidos individualmente. 

 Cabe aqui esclarecer que a escolha desta instituição escolar não foi feita de forma 

aleatória, mas pelo fato de a pesquisadora ser parte do corpo docente da mesma e, graças a 

isto, ter tido algumas dúvidas quanto ao modelo de bilinguismo que a escola se propõe a 

adotar. 

Conforme exposto anteriormente, pretende-se, nesta pesquisa, identificar o modelo de 

bilinguismo que a escola se propõe a utilizar. Para tanto, serão analisados os documentos e 

currículos da escola, além de entrevistas da direção e coordenação da escola. As aulas não 

serão observadas por acreditar-se que a prática de ensino seja coerente com a proposta 

pedagógica da escola. 

 

3.4 Os participantes 

 

 Participaram desta pesquisa o corpo diretivo pedagógico e membros da coordenação 

da escola, formado por uma diretora pedagógica e três coordenadores. 

Entre os membros da coordenação estão:  

A coordenadora da educação infantil chamada neste trabalho de S. para que seja 

obedecido o critério de não identificação dos participantes da pesquisa. S. é formada em 

fonoaudiologia, especialista em Child Development e em psicopedagogia. Enquanto 

coordenadora da educação infantil da escola, tem a responsabilidade de organizar todos os 

projetos pedagógicos referentes à educação infantil e de dirigir o corpo docente da educação 

infantil, composto por dezesseis professores e dezesseis assistentes de sala além dos 

professores extras de psicomotricidade, música, artes e o professor de inglês nativo, que entra 
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somente nos jardins I e II. Também se responsabiliza pelo funcionamento da sala de aula e 

pelo desenvolvimento das crianças.  

A coordenadora do fundamental 1, a ser chamada de E. E. é formada em pedagogia 

pela Universidade Federal de Goiás, especialista em psicopedagogia pela Universidade 

Católica de Goiás e faz especialização em gestão educacional pela Universidade Araguaia. O 

fundamental 1, sobre responsabilidade de E. vai do primeiro ao quinto ano. Seu trabalho se dá 

em parceria com as professoras. E. entra nas salas, checa os planejamentos, avaliações, provas 

e cadernos dos alunos e fala com os pais se há algum problema com o aluno. A entrevistada 

trabalha diretamente com 11 profissionais entre professores de sala e assistentes.  

A coordenadora do ensino fundamental 2, a ser chamada de L. L. é formada em Letras 

português/inglês pela Universidade Federal de Goiás, tem certificações da Cambridge e está 

terminando uma pós-graduação em gestão do trabalho pedagógico. O fundamental 2, sobre 

responsabilidade da entrevistada, compreende do sexto ao nono ano. A escola conta apenas 

com o sexto e sétimo ano, existindo a possibilidade futura de existir oitavo e nono ano. 

Existem duas frentes de trabalho no fundamental 2, conforme diz L. Uma, dos alunos, 

incluindo os pais em extensão e a outra, dos professores. A frente dos alunos compreende 

reuniões com pais, desenvolvimento dos alunos. A frente dos professores compreende o 

auxílio ao professor nos planejamentos, reuniões pedagógicas, conselhos de classe. L. 

coordena diretamente 14 professores das áreas: álgebra, geometria, gramática, redação e 

literatura, geografia, história, artes, ciências, robótica, inglês, xadrez, filosofia e educação 

física. 

Entre os membros do corpo diretivo da escola está a diretora pedagógica da escola, a 

ser chamada de J. Sua formação se deu na Universidade Metropolitana de Caracas na 

Venezuela em educação básica. É especialista em english as a second language pela 

community school de Massachutes. Ela tem a função de fiscalizar e coordenar o bom 

funcionamento da escola na parte pedagógica e muitas vezes na parte administrativa. Tem 

reuniões semanais com todos os membros da coordenação, em que é visto todo o trabalho 

realizado pela escola em parceria com os professores. Eventualmente, J. tem contato direto 

com a sala de aula e com as famílias. Assina todas as avaliações dos alunos para ver seus 

desenvolvimentos. Compara suas funções como a de um maestro que afina os instrumentos 

para tocar conforme a banda. 
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3.5 Os procedimentos e instrumentos da coleta de dados 

 

 Em agosto de 2009, foi apresentado à direção pedagógica da escola o projeto de 

pesquisa juntamente com um pedido de autorização para a realização do mesmo na referida 

instituição escolar. Recebida a autorização, foi iniciada a coleta de dados, com a realização 

das entrevistas com os participantes da pesquisa durante os meses de setembro e outubro. As 

entrevistas foram gravadas mediante consentimento dos participantes e transcritas para análise 

posterior dos dados.  

Como professora da escola à época da coleta dos dados, passei a realizar observações 

mais focalizadas e sistemáticas do contexto, procurando sempre relacioná-las aos temas que 

iam surgindo nas entrevistas. Essa atitude em consonância com o referencial teórico permitiu 

a compreensão de ações que antes não eram percebidas ou levadas em conta. Nesse sentido, 

as observações focadas e a vivência no contexto se transformaram em instrumentos essenciais 

para o desenvolvimento deste estudo. 

Além disso, também realizei análise de documentos tais como o Projeto Político 

Pedagógico da Escola, materiais didático-pedagógicos, entre outros.  

 

3.6 A entrevista 

 

 A entrevista é vista por Ludke (1986), como um dos principais instrumentos para a 

coleta de dados. Minayo (1994) caracteriza esse instrumento de coleta de dados como “um 

diálogo intensamente correspondido entre entrevistador e informante”. (p.59) 

Seguindo as orientações de Ludke (1986) e Minayo (1994), foram feitas entrevistas do 

tipo semi-estruturadas para as quais foi elaborado um roteiro prévio de perguntas que serviu 

de referencial, porém não muito fixo ou rígido, de modo a permitir que outras perguntas e 

temas fossem incorporadas no decorrer da entrevista. Para tanto, foi necessário que a 

entrevistadora tivesse uma “atenção flutuante”, ou seja, uma atenção que não estivesse presa 

ao roteiro preestabelecido, mas que estivesse, sobretudo voltada para as respostas dos 

participantes. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas pela pesquisadora para posteriormente 

serem analisadas conforme seus conteúdos. Na transcrição foram usados alguns símbolos, a 

saber:  

P: para a pesquisadora; 
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S: para a coordenadora da educação infantil;  

E: para a coordenadora do ensino fundamental I; 

L: para a coordenadora do ensino fundamental II; 

J: para a diretora da instituição escolar; 

(…): para pausas feitas pelas entrevistandas; 

(?): para palavras que não puderam ser identificadas na transcrição.  

Os dados foram analisados à luz da literatura consultada e segundo as categorias 

encontradas nos relatos. Categorias, segundo Minayo (1994), são conceitos compostos de 

elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Os temas e 

conceitos recorrentes nas entrevistas e discutidos na análise foram: a escola enquanto 

internacional; o modelo de alfabetização; os critérios de distribuição das línguas no currículo; 

a adesão das famílias e o papel dos órgãos de regulamentação da educação em relação à 

proposta da escola; a proporção de alunos e professores falantes de inglês no contexto da 

escola; a seleção de professores; o indivíduo bilíngue. Esses temas arrolados nas entrevistas 

foram fundamentais para que se pudesse caracterizar o modelo de ensino da escola bem como 

suas características, pois ao contrapô-los aos modelos descritos na literatura da área pôde-se 

perceber a singularidade do contexto, ou melhor, do caso em estudo. 



4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

 Conforme David (2005) há um crescente aumento das escolas que oferecem a 

educação bilíngue de elite, vista como vantagem. Resta saber, entretanto, se a escola em 

estudo têm seu currículo reconhecido pelo Ministério da Educação Cultura e Desporto 

enquanto escola internacional ou se autodenomina bilíngue por oferecer alguma modalidade 

de ensino de língua estrangeira com o intuito de promover o bilinguismo. Para tal categoria de 

escola internacional foi perguntado às entrevistadas se elas conheciam alguma instituição à 

qual a escola era associada para ser dita bilíngue e internacional. 

Recorte 1 

 

 

S: 

 

É... tem o nome e o que nós temos de parceria é o trabalho com Cambridge né. Por 

ela... por a gente preparar as crianças para fazer as provas do Cambridge a gente tem 

uma certificação do Cambridge, onde nós fomos credenciados pra tá preparando essas 

crianças e aplicando as provas aqui pra que as crianças possam ter esse certificado 

internacional, Então, por enquanto, a parceria que nós temos é com Cambridge. 

 

Recorte 2 

 

  

J: 

 

Ela... nós estamos tentando é...sermos aprovados por várias instituições internacionais, 

como o inglês é a segunda língua, (?), a gente tem.. já somos associados com a 

Universidade do Cambridge há mais de cinco anos. Então nós realizamos as provas de 

inglês, mas isso seria mais como reconhecimento de inglês como segunda língua. 

Agora, dentro de uma proposta mais voltada pra uma imersão, uma aquisição do inglês 

ou de aquisição, seria mais ou menos o que a gente faz no nosso projeto aqui da 

American School. Nós estamos tentando receber o... nós estamos sendo treinados para 

receber o processo de certificação pelo (?), acho que a (?), tem algumas universidades 

americanas que ainda certificam, que ainda tem interesse, mas ainda está tudo em 

andamento, porque por enquanto nós ainda queremos ter associados ainda mais. 

 

 

 

 Somente souberam responder a essa pergunta uma das coordenadoras da escola e a 

diretora da escola. A única instituição que é associada e parceira da escola é a Universidade 

de Cambridge, que conforme uma das entrevistadas, não reconhece a escola enquanto 

instituição internacional, mas como uma instituição que oferece o inglês como segunda 

língua. Há o interesse e o esforço da escola em ser credenciada por outras universidades 
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americanas, mas o reconhecimento da escola enquanto instituição internacional que oferece 

educação bilíngue de elite ainda está em andamento. Quando perguntadas sobre o 

posicionamento do Ministério da Educação sobre esse reconhecimento da instituição 

enquanto bilíngue e internacional, obteve-se a seguinte resposta: 

Recorte 3 

 

 

J: 

 

Dentro do Ministério de Educação brasileiro nós não precisamos de nada, inclusive 

eles não aprovam e eles não concordam com a proposta bilíngue. Por mais que dentro 

dos (?) e dentro dos parâmetros curriculares sempre há uma... é...um forte indício que é 

importante pra a sociedade a autonomia e o contato com outras culturas, mas na 

prática, quando a fiscalização vem né nos observar, sempre há empecilho, sempre há... 

porque eles acabam implicando.  

 

 

Percebe-se, então, que a escola não tem seu currículo reconhecido pelo Ministério da 

Educação para ser considerada instituição bilíngue e internacional. A escola se enquadra, 

portanto, na categoria de instituição, conforme David (2005) como aquela que se 

autodenomina bilíngue por oferecer alguma modalidade de ensino de língua estrangeira com o 

intuito de promover o bilinguismo. 

Quando analisada a situação da instituição em estudo conforme seu enquandramento 

enquanto insternacional, bilíngue de elite ou que proporciona alguma modalidade de ensino 

da língua estrangeira, deparou-se com a dificuldade de o Ministério da Educação esclarecer o 

que vem a ser um currículo de uma instituição de ensino bilíngüe. 

Recorte 4 

 

 

P: 

 

Esses empecilhos J., você sabe... você entende o porquê que existem esses 

empecilhos quando eles pedem? 

 

 

 

Recorte 5 

 

 

J: 

 

Sim, entendo sim. Acho que muito é a falta de visão do próprio fiscal...Quando ele 

vem, é... por falta de informação eles acham que é... que você alfabetiza em uma 

língua e aí você não pode alfabetizar na outra, porque aí atrapalha, porque prejudica. 

Eles não enxergam o bilingüismo como beneficente, eles enxergam que é uma coisa 
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que atrapalha, eles acreditam... sempre quando eu tenho conversado com eles né... 

Mas aí a gente vai lá no referencial mesmo, olha o PCN, vê a parte que fala de 

identidade e autonomia, das informações culturais e assim por diante, mas mesmo 

assim eles sempre colocam que não, a prioridade é a língua portuguesa, então, esse é 

um dos empecilhos que eu tenho encontrado muito. O outro eu acho que é uma falta 

de informação basicamente, então eles falam não, mas nunca se informaram sobre a 

realidade. (…) eu diria assim, confusões que há com respeito a educação bilíngue é 

que você sempre deixa a desejar em uma das línguas. Então, uma das missões é 

mostrar que o bilingüismo ele só acrescenta e não diminui, porque, na verdade, ele só 

traz para mais não para menos. 

 

 

 A visão da educação bilíngue conforme exposto na fundamentação teórica pode ser 

positiva ou negativa. Dentre os autores que discutem as visões positivas e negativas do 

bilinguismo estão Mello (2002) e Baker (2006). No que diz respeito à visão negativa, essas 

autoras mostram que não raro o bilinguismo é visto como a causa para o insucesso escolar, 

acreditando-se nessa perspectiva que a aprendizagem uma língua retardaria o 

desenvolvimento da outra, com o pressuposto de que a aprendizagem simultânea de línguas 

causaria confusão na mente do aprendiz. Essa crença foi identificada por J. como um dos 

empecilhos para que haja o suporte do Ministério da Educação à modalidade de ensino 

bilíngue. Essa falta de apoio ou simpatia para com a educação bilíngue no contexto brasileiro 

destoa da diversidade linguística encontrada na realidade brasileira e do que prevê a legislação 

vigente. Embora esteja salientada nos parâmetros curriculares nacionais a importância da 

identidade e autonomia cultural, e do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras para a 

atuação em sociedades multiculturais, os agentes de ensino não reconhecem essa modalidade 

de ensino, talvez por desconhecimento ou por não se enquadrar no modelo monolíngue 

regular. Hoje certamente não há mais a intolerância declarada da Era Vargas em que as 

escolas bilíngües eram impedidas de funcionar como bilíngües ou monolíngües em uma 

língua estrangeira, mas ainda se percebe certa intolerância para com o diferente, neste caso o 

programa de ensino oferecido pela escola. Parece haver, portanto, uma espécie de 

silenciamento das práticas multiculturais por parte daqueles que exercem o papel de 

fiscalizadores do ensino, quando deveriam incentivar as escolas que se propõem a oferecer 

um modelo de educação que esteja voltado para as necessidades do mundo atual, que 

certamente inclui indivíduos bilíngües capazes de transitar pelos variados contextos 

multiculturais que o mundo globalizado oferece.  
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Essa necessidade de sintonia para com o mundo globalizado é supervalorizada na fala 

da participante J que considera “vencedores”, “capazes de enfrentar o mundo globalizado”, 

apenas aqueles que têm uma competência bilíngue.  

 

Recorte 6 

 

 

J: 

 

Mas é... eu acho que pra resumir toda essa questão, é um grande desafio. Você ser 

uma escola bilíngue em uma sociedade não bilíngue, que vê a educação do 

bilingüismo como prejudicial. Então, eu acho que enquanto a nossa sociedade não se 

colocar, porque hoje nós somos pioneiros, mas outras escolas bilíngues estarão 

chegando aí com certeza. As grandes capitais do Brasil, todas tem escolas bilíngues 

inclusive de várias línguas, não é somente do inglês e não é um estilo, são vários 

estilos. Os grandes países que venceram, os que comandam as economias globais, do 

mundo, são países bilíngues, então, o bilinguismo tem que ser, tem que ser enxergado 

como uma oportunidade de você enfrentar o mundo globalizado, e eu percebo que 

crianças monolíngues, adultos monolíngues são os analfabetos do futuro imediato, 

não o futuro de 2020, mas o de hoje mesmo, você se sente limitado. 

 

 

 No que diz respeito à orientação do planejamento lingüístico, a instituição em estudo 

afirma oferecer um modelo aditivo de línguas. Como a escola oferece apenas até o sétimo ano 

e a proporção das línguas no currículo não está bem definida ao longo das séries, pode-se 

dizer que a escola adota um modelo de ensino até certo ponto aditivo porque almeja formar 

cidadãos bilíngües. No entanto, na prática parece não haver uma consistência quanto a 

exposição às duas línguas em proporções semelhantes para otimizar uma competência 

bilíngue de fato. A literatura mostra que os modelos de orientação aditiva de línguas estão 

estruturados de forma a não privilegiar uma língua em detrimento da outra. Já quanto ao tipo 

de educação bilíngue oferecida, a escola diz trabalhar oferecendo a imersão e a língua inglesa 

é apreendida da seguinte forma: 

Recorte 7 

 

 

S: 

 

Do maternal até o jardim um é imersão no inglês, então o planejamento das 

professoras e o projeto das professoras é desenvolver o inglês. Então, o quê que 

acontece, no... todos esses conteúdos que eu vou trabalhar casados com os 

projetos eles são desenvolvidos na língua inglesa, então a gente desenvolve o 

inglês na prática do dia-a-dia da escola, a gente desenvolve com atividades 

lúdicas e com atividades práticas e concretas, então, o inglês das crianças 



 33 

desenvolve como a gente desenvolve o português, no uso da língua. Então é 

usando, é tendo contato, é em comunicação entre uma criança e outra, entre a 

professora e a criança, então dentro desses projetos a gente propicia o que se 

passa, sem contar que a rotina da escola também é em inglês, então, se assim, 

eles vão pedir pra sair da sala eles pedem em inglês, se eles vão pedir alguma 

coisa durante o lanche eles... a gente encoraja que eles peçam em inglês né, 

então,quanto menor mais eles usam o inglês e quanto maior menos eles querem 

usar, mas a gente tenta fazer....encorajá-los para que eles usem o inglês também. 

Então, a rotina diária da escola é feita no inglês e os conteúdos são trabalhados 

dentro do desenvolvimento das atividades dos projetos, para que realmente o 

inglês entre como uma língua...desenvolvendo uma língua como a gente 

desenvolveu o português, usando não aquela coisa mecânica, decorada e 

repetitiva, então, é assim a gente procura trabalhar o inglês dentro da escola. 

 

 

À luz dos modelos descritos por Baker (2006), percebe-se que há uma tentativa de 

imersão inicial, já nos primeiros anos da educação infantil reservando à língua inglesa os usos 

e conceitos relativos ao cotidiano da criança, ou seja, àqueles que a criança já sabe, e à língua 

portuguesa ficam reservados os conceitos científicos, quais sejam, aqueles que a criança ainda 

não adquiriu.  

 

Recorte 8 

 

 

P: 

 

E o bilinguismo nas séries, ele começa com a imersão? 

 

 

 

Recorte 9 

 

 

J: 

 

Ele começa no baby, porque com a técnica da imersão... nós damos prioridade para a 

língua inglesa pra que as crianças possam entender um pouco mais da língua, porque 

nós somos uma escola sócio-interacionista. Dentro da proposta sócio-interacionista 

nós acreditamos que a criança já vem com o conceito cotidiano e nós vamos 

trabalhar o conceito científico, no caso da língua, a língua materna é o conceito 

cotidiano, porque não existe ninguém dessas crianças que não saibam o nome das 

cores, letras, principalmente essas crianças que são expostas desde muito pequena. 

Então, é... todos eles tem essa noção de, de... conhecimento de mundo, então, o 

conhecimento científico ele vai diretamente no ensino da língua inglesa. Então, no 

baby e pré K e no kinder 1 o método da imersão, onde priorizamos a língua inglesa. 
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A partir do kinder 2 e primeiro ano a gente já utiliza um pouco o método de (?), 

então, a gente prioriza a língua portuguesa sim, mas o inglês ele ainda é muito 

presente, mas aí o inglês passa para os conceitos cotidianos: colors, numbers. Então, 

aqueles conceitos a gente vai somente reforçar a mais. No ensino fundamental I a 

gente vai fazer um trabalho paralelo, a gente trabalha a língua portuguesa e a língua 

inglesa, por isso que tem uma hora aula a mais que as outras escolas, pra poder dá 

tempo de todas... todas as matérias, inclusive a língua inglesa. E a língua inglesa ela 

não entra somente como uma disciplina de língua inglesa, tem algumas matérias que 

são da língua mesmo, como (?) e alguns conteúdos matemáticos mais cotidianos. Por 

exemplo, no Kindergarden eu vou trabalhar é... as partes do corpo, então, uma coisa 

que é muito comum para as crianças aí eu vou dá prioridade para um outro conteúdo 

né, que já... que eles já sabem que eu vou dá em inglês, mas se for nova eu vou dá 

em inglês. No ensino fundamental II nós estávamos começando a inserir alguns 

conceitos da língua inglesa dentro do regular, mas é.. são conceitos que a gente... dá 

prioridade né mais no português, e aí a criança já pode optar pelo projeto da escola 

americana, que ela acontece a partir do primeiro ano que vai até o ensino 

fundamental 2. (…) Esse são os critérios, então, assim, você não pode chegar e 

trabalhar no terceiro ano asa bacias hidrográficas em inglês. Porque ele é um 

conteúdo muito novo, mas você dentro das bacias hidrográficas você pode trabalhar 

um pouco o vocabulário de (?), (?), (?), sabe... margem do rio, tem alguns conteúdos 

que você pode apresentar, mas o sistema todo de bacias hidrográficas que se 

encontram no Brasil esses conteúdos são dados na língua portuguesa. Então, a língua 

inglesa ela só vem a acrescentar, por exemplo, na matemática a gente gosta de dar 

muito conteúdo na língua inglesa, porque os conceitos matemáticos eles todos ficam 

dentro da cabeça no mesmo local, não interessa que língua você fala, dois mais dois 

em chinês, em inglês, em alemão, em português... ele é dois mais dois sempre, não 

interessa. Então, esse conteúdo a gente dá em inglês, mas se eu vou apresentar raiz 

quadrada aí eu já não vou dá em inglês vou dá em português, então, esse é o critério. 

 

 

Outro critério de uso das línguas é dar prioridade à língua inglesa para assuntos 

referentes à cultura anglo, cabendo à língua portuguesa assuntos referentes à cultura 

brasileira: 

 

Recorte 10 

 

 

S: 

 

É... o que a gente procura dentro do Kinder 1 e Kinder 2 é oferecer as duas línguas 

pra ele, o que acontece é que, por exemplo, quando nós vamos tratar de assuntos 

que são regionais, assuntos que são meramente brasileiros, quando a gente fala de 

folclore, quando a gente fala alguma coisa relacionada com assuntos nossos do 
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Brasil, a gente trabalha no português e a gente trata algumas coisas da cultura, das 

culturas de língua inglesa, então nós temos alguns assuntos abordados no Kinder 1 e 

Kinder 2 que são meramente abordados em inglês, são os feriados que eles tem, o 

Valentine’s Day que não é um dia que existe no Brasil, é um dia deles da língua 

inglesa, o Thanksgiving que também é uma data comemorada pela escola mas que é 

de língua inglesa. É... algumas coisas relacionadas ao folclore deles, algumas coisas 

que são realmente da cultura da língua inglesa aí a gente trabalha em inglês. A gente 

não trabalha com projetos simultâneos, a gente preferiu não trabalhar com esse tipo 

de questão, então algumas...alguns assuntos nós abordamos em português e outros 

assuntos nós abordamos no inglês. 

 

 

Quanto ao tempo gasto no uso de cada língua, alega-se que: 

 

Recorte 11 

 

 

J: 

 

Olha, nós fazemos... a nossa propaganda diz que nós fazemos cinqüenta, 

cinqüenta porcento mas, ela varia, às vezes, de vinte porcento, às vezes, setenta 

porcento, ela, ela... muda muito. É um pouco dessa flexibilidade né, então, a 

gente tenta conseguir dar a metade, metade, mas ela não sempre acontece... bom, 

metade da manhã é inglês, metade da manhã é português... não, mas faz um 

grande peso. Claro que, por exemplo, nas séries iniciais da educação infantil é 

praticamente cem porcento inglês, aí depois você balanceia, não somente durante 

um ano escolar, mas durante o ano... durante a vida escolar da criança ela vai ter 

contato metade, metade com a língua. 

 

 

 

Recorte 12 

 

 

S: 

 

Do baby até o jardim um é imersão, então, noventa porcento das atividades que 

são desenvolvidas nessa faixa etária é na língua inglesa, justamente porque a 

gente precisa que eles tenham esse...tenham esse vocabulário, então a gente 

prepara essas crianças. 

 

 

Recorte 13 

 

 

L: 

 

Não tem como eu te falar que existe uma imersão ali dentro, não tem é... tem 

como eu te falar que a gente usa muito mais do que qualquer outra escola. 
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Percebe-se que há uma tentativa de imersão total na língua estrangeira por parte da 

escola, mas não há uma definição quanto ao que se entende por imersão total, conforme 

descreve Baker (2006), isto é, 100% de imersão na segunda língua, com redução para 80% 

após 2 ou 3 anos e terminando com aproximadamente 50% de imersão na segunda língua. 

Apenas a diretora e a coordenadora da educação infantil demonstraram ter algum 

conhecimento sobre essas proporções, geralmente adotadas em programas de imersão, mas 

mesmo assim não há uma definição, pois como alega a participante há muita flexibilidade 

quanto à distribuição do tempo. Não souberam precisar o tempo gasto no uso das línguas as 

coordenadoras do ensino fundamental. Sabe-se que há uma diminuição com o tempo e que há 

uma exposição maior do que em outras escolas que não oferecem esse tipo de educação. 

Os critérios para a distribuição das línguas no currículo e o tempo gasto em cada 

língua parecem estar bem esclarecidos para as coordenadoras e diretoras da escola, mas 

quando se faz o planejamento não parece haver integração do corpo docente, responsável por 

este trabalho, sobre como colocar em prática os critérios de distribuição das línguas e tempo. 

Os relatos mostram que caberia ao coordenador ajustar o planejamento para que esses 

critérios sejam seguidos, quando o coordenador não seja responsável por inserir a língua 

inglesa nos planejamentos: ou seja, os professores entregam o planejamento ao seu 

coordenador que, por sua vez, confere se há a inserção da língua inglesa de acordo com os 

critérios e proporção de línguas estabelecidos ou ainda faz a inserção da língua quando o 

professor não foi capaz de fazê-lo por não ter competência linguística. 

 

Recorte 14 

 

 

J: 

 

Os coordenadores aqui todos são bilíngues e todos são obrigados a ver em que 

momento não está havendo... está havendo esse equilíbrio (?), não está vendo 

mais inglês que português mas, às vezes, acontece de ter uma semana que teve 

muito mais inglês que português, mas na outra semana o professor né dá um 

jeito de contrabalancear. 

 

 

Recorte 15 

 

 

L: 

 

Eu vou acrescentando então, por exemplo, às vezes eu... em geral eu corrijo os 

planejamentos na própria biblioteca, porque lá eu vou pegando as coisas. Então, 

eu acho um exercício interessante de equações que eles estão vendo em inglês 

naqueles livros do American School e eu mesmo tiro xerox né, ajudo a professora 
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como é que ela vai ministrar aquele exercício, reviso vocabulário. É... o professor 

de geografia tem um pouquinho mais de inglês então, em geral, às vezes ele dá 

algumas coisas em inglês na própria sala, põe um pouquinho no plano e, às vezes, 

até cobra uma ou duas questões na prova em inglês, porque ele tem um nível um 

pouco melhor. Então, conforme o nível dos professores vai melhorando, vai 

aumentando, dá pra ele cobrar esse tipo de coisa, se não já fica um pouco difícil, 

mas em geral, a parte em inglês sou eu que acrescento no planejamento. E 

acrescento como? Um dia inteiro ou uma aula inteira? Não, são...são exercícios 

que a gente vai colocando, conteúdos que eles já dominam e vai dá uma revisada 

em inglês, uma dinâmica, um jogo... é...não é tanto é pouco. 

 

 

Essa integração do inglês ao planejamento pelo corpo docente parece não ser feita pela 

falta de competência na língua: 

 

Recorte 16 

 

 

P: 

 

E o inglês interfere no processo de admissão, é.... eliminatório ou não? Como 

funciona isso? 

 

 

Recorte 17 

 

  

L: 

 

No fundamental II ele não entra, não entra. Por quê? Porque não tem um (?), eu 

já fiz assim um teste, eu tenho duas pastas de currículo e tal e não tem, por quê? 

Porque, em geral, o professor do fundamental II ele é um especialista. Então ele 

se especializou naquilo, as vezes ele faz três, quatro pós graduações dentro 

daquela área dele, assim, tem umas diferenças mas dentro daquela área dele, que 

é o que ele gosta, o que ele escolheu. Em geral eles não tem o inglês, se tem é um 

inglês tão baixo, que eu não me sinto a vontade de colocar nem, nem eu assim, 

tenho segurança disso e nem ele se sente a vontade pra tá em sala dando aula de 

inglês. Então não é. Se ele tiver, que é raro, melhor ainda, já é um peso para que 

ele seja selecionado. Mas também não vou te dizer que eu vou deixar de pegar 

um excelente, com currículo muito melhor só por causa do inglês. 

 

Recorte 18 

 

 

S: 

 

É um critério de admissão, dependendo do cargo que ele vai ocupar...né que ele vai 

exercer na escola ele tem um grau de inglês que ele precisa ter, porque nós temos 

monitores, assistentes e professores né. Então, varia de acordo com o grau de...do 

profissional que vai entrar né, da...da...da própria função que ele vai ter na escola e 
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independe da formação que ele tem ele continua fazendo isso na...formando no 

inglês na escola... continua o trabalho. 

 

 

A escola, mediante tal dificuldade de achar um especialista bilíngue para estar em sala 

de aula, tenta suprir essa lacuna oferecendo aulas de inglês ao corpo docente da escola ou 

ainda admitindo como professores profissionais formados em outras áreas de atuação, mas 

que têm competência no inglês: 

 

Recorte 19 

 

 

J: 

 

Existe um critério, esse é um problema muito sério que nós temos, nós somos as 

primeiras escolas a ter o nosso projeto aprovado de receber alunos... professores que 

não são das áreas que são exigidas, porque o Ministério da Educação exige que as 

pessoas sejam aprovadas em pedagogia, pelo fato de serem formadas em pedagogia 

é... nem todas elas tem inglês e nós somos bilíngues, mas a escola... mas o Ministério 

da Educação não aceita que sejam formados em letras ou psicologia. Então é um 

grande dilema, então o quê que a gente faz? A gente permite que entrem os 

funcionários e depois a gente dá um jeito de deixarem os nossos projetos serem 

aprovados. O ano passado nós contamos com a fiscalização, quem é... quem esteve 

na secretaria de educação no momento... uma pessoa com a visão muito ampla de 

educação, não me lembro o nome dele, e ele aprovou o nosso projeto porque ele 

consegue inclusive discutir... fala assim “como é que vocês querem que eles sejam 

bilíngues se os profissionais não podem ser bilíngues”. Mas isso, já que você está 

fazendo o trabalho, vai fazer com que... várias pessoas já colocaram no trabalho, não 

há uma preparação pelas faculdades para o nosso é... estilo de professores. 

 

Recorte 20   

P: 

 

E acaba que fica para a escola arcar com essa... com esse desenvolvimento desse 

profissional. 
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Recorte 21 

 

  

J: 

 

Então é por isso que nós oferecemos curso de inglês, todos os níveis, em todas as 

faixa etárias e nós oferecemos é... nós oferecemos uma viagem para aperfeiçoar o 

inglês com as pessoas, então, sempre fazemos essas tentativas.  

 

 

 

Garcia (1997) sustenta que os professores que trabalham em instituições bilíngues 

devem ser bilíngues ou devem estar dispostos a se tornarem bilíngues. Portanto, optar por 

contratar profissionais de áreas afins à educação que tenham competência na língua inglesa ou 

preparar os profissionais que entram na instituição para serem bilíngues são ações que 

corroboram a opinião da autora. A autora também declara que é bem vinda a existência de 

diferentes etnias e nacionalidades representadas pelos profissionais da instituição para uma 

maior integração e aceitação intercultural. Quanto à existência de professores e alunos nativos 

na instituição, tem-se que: 

 

Recorte 22 

 

 

P: 

 

Existem professores ou mesmo alunos nativos que você tenha contato na educação 

do ensino fundamental I? 

 

Recorte 23 

 

 

E: 

 

Existe sim, existe professor nativo né, que nós temos o M. que entra uma vez por 

semana na sala de aula...do primeiro ao quinto e ainda tem o J. que dá informática 

que também é nativo, então, eles tem dois professores aí uma vez por semana. E 

alunos também, eu recebo muito no meio do ano, alunos que eu tenho de Barcelona, 

alunos que eu tenho dos Estados Unidos que chegam com a intenção de aprender o 

inglês, e aí o nosso objetivo foca não somente o inglês, claro que a gente dá 

continuidade porque o pai não quer que ele perca o inglês, mas também o português, 

aí o desafio, o nosso desafio é que a criança seja alfabetizada na língua portuguesa. 

 

Recorte 24 

 

 

P: 

 

Tem algum professor nativo aqui no fundamental II? 
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Recorte 25 

 

 

L: 

 

Como a gente tem assim, por exemplo, no regular, na parte da manhã no regular não 

tem. Temos, por exemplo, a J. que já morou muito tempo fora, a Andréia que já 

morou muito tempo fora, mas não são professores nativos. Mas de tarde às vezes eles 

fazem, por exemplo, (?) no American School com o M., o M. é nativo, então 

depende das atividades que eles fazem no período da tarde, às vezes eles vão pegar 

um professor nativo e às vezes eles não vão pegar. 

 

Recorte 26 

 

 

S: 

 

Nós temos o M. que é o teacher que trabalha com o ensino fundamental e agora nós 

temos a Z. também, que antes trabalhava com as crianças também, agora ela tá 

trabalhando só com os professores. Ela que é a responsável pela formação de 

professores né, porque todos os professores aqui fazem o inglês, então ela é 

responsável por essas aulas dos professores, por acompanhar os professores, o 

desenvolvimento deles. (…) Nesse momento... a gente já teve várias crianças, deixa 

eu lembrar... nós temos, por exemplo, nós temos a filha da (?) que tá aqui que ela é 

bilíngue desde que nasceu, porque a mãe fala português e o pai fala inglês com ela o 

tempo inteiro, apesar que por ela morar no Brasil ela usa mais o português, mas ela 

tem o inglês. A gente tem... filhos... a gente tem os filhos da Z. que são nascidos no 

Brasil mas que falam inglês desde que nasceram, porque o pai fala português e a mãe 

fala inglês. Agora... e a gente tem alguns filhos de pais brasileiros que moraram fora 

ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que os filhos nasceram lá e que começaram 

a falar o inglês lá e que voltaram para o Brasil. Então a gente tem criança, tem uma 

criança no (?) que... fala o inglês né, fala o inglês, estudou, começou, iniciou o 

processo de...escolar dela na..nos Estados Unidos e que agora tá aqui no Brasil e tá 

com a gente mas é... tem o inglês e o português, então, geralmente, são os pais que 

falam as duas línguas. 

 

 

 Percebe-se que existe a presença de professores nativos em contato com os alunos e 

com os professores brasileiros e também alunos, embora minoria, de outras culturas e 

nacionalidades. A escola opta por esse contato enquanto benéfico à aceitação multicultural: 

 

Recorte 27 

 

 

J: 

 

Olha, é uma opção. O objetivo do professor nativo na sala de aula é o seguinte: você só 

utiliza seu... você só faz uso da língua quando você tem real necessidade. Os nossos 
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alunos já sacaram que os professores são bilíngues, mas eles falam português, então, eu 

como aluno porque que vou me esforçar em falar uma língua, porque afinal de contas, 

tanto o aprendizado de uma língua quanto o uso dela, ele é trabalhoso, ele é 

desgastante. Então, porque que eu vou me esforçar a toa sendo que esse professor com 

quem eu falo ele já fala português, porquê que eu vou fazer isso? Certo? Então, não há 

um motivo pelo qual a gente faça é... escolha pra esse sentido, mas o professor nativo 

entra pra criança poder constatar que ele pode se comunicar mesmo não tendo fluência 

na língua, que existem outros artifícios, até mímica mesmo, pra você se comunicar, 

porque o importante é você tem um bom vinculo com a língua, ter uma motivação, por 

isso é que sempre colocamos... tentamos colocar professores carismáticos, simpáticos 

em sala de aula, que tragam o melhor da criança, que a criança sempre interesse e pra 

que a criança tenha contato com diferentes sotaques. Nós temos professores da África 

do Sul, nós temos professores britânicos, nós temos professores europeus, nós temos 

professores é... latino americanos, e sempre tentamos fazer um rodízio desses 

professores, porque o sotaque, o contato com o sotaque diferente é muito importante. 

 

  

 Baker (2006) afirma que o equilíbrio entre a população de alunos falantes da L1 e da 

L2 cria oportunidades de uso de ambas as línguas, podendo levar à aquisição da L2 em níveis 

de proficiência satisfatórios tanto na primeira quanto na segunda língua dos estudantes. Além 

das conquistas e benefícios em termos acadêmicos, há o fortalecimento de atitudes e 

comportamentos interculturais positivos em relação tanto às línguas quanto às pessoas de 

culturas diferentes. Há, na instituição em estudo, crianças cuja L1 não é o português. 

Entretanto, essas crianças representam a minoria da população e não se faz o equilíbrio entre a 

população de alunos. Por isso, pode haver o fortalecimento de atitudes e comportamentos 

interculturais positivos em relação a pessoas de outras culturas, mas: 

 

Recorte 28  

L: 

 

Por exemplo, é minoria. O L. é... do ano passado, veio, falava praticamente 

inglês, mas em geral eles ainda chegam sabendo alguma coisa em português e um 

dos familiares, os pais né, são brasileiros. Então eles chegam... o quê que 

acontece? Eu chego em um lugar que só praticamente fala-se muito né em 

português. Qual que é a língua nativa daqui do Brasil? O português, então, eu não 

quero ser diferente, porque o adolescente ele passa por um processo muito 

interessante de aceitação na sociedade. Pra eu me aceitar eu preciso usar a mesma 

roupa que todo mundo está usando, o mesmo perfume, o mesmo corte de cabelo, 

o mesmo boné, a mesma marca e a mesma linguagem, inclusive de gíria. Então 

esse problema... que eu não considero um problema porque na verdade eles 

sabem né. 
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Garcia (1997) fala da figura dos pais que colocam seus filhos em uma instituição dita 

bilíngue. Ela diz que eles devem estar bem informados quanto a metodologia da escola e 

diante disso adotar o projeto e engajar-se na educação de seus filhos. Os pais da escola em 

estudo são ditos como: 

 

Recorte 29 

 

 

J: 

 

São pais extremamente exigentes, são pais que tem muito uma visão é... 

completamente distorcida de educação, muitos tem uma visão assim: eu tenho 

poder aquisitivo bom, então eu tenho o poder de pagar bem, então eu quero ter 

um serviço de excelência e eu quero tudo pra ontem. São pais extremamente 

ansiosos, não sabem esperar o processo de desenvolvimento nenhum, é... eles 

não querem mini comitiva ou mini motor, não... eles querem tudo pra ontem. A 

gente escuta muito pai: “ não meu filho...porque meu filho não sabe ler e 

escrever”, não vou morrer também nem no kinder 2, você já está em sala de 

aula, já deve ter vivido muito isso né. O perfil deles, às vezes, confunde o papel 

da escola, então, é... eles tem a sensação de que eles são os nossos parceiros né, 

assim, como nós somos os responsáveis eles estão nos ajudando, e não é assim. 

Nós temos muitos pais que delegam para a escola a educação integral do aluno, 

pelo fato da criança ficar no período integral eles acham que a educação na 

íntegra é responsabilidade nossa. Eu tenho batido muito nessa tecla, são pais 

que como tem um poder aquisitivo bom, eles sentem... como não tem tempo 

para os filhos, então estão cheio de remorso, “ah.. eu não tenho tempo para 

tratar meu filho, então quando eu estou com ele eu deixo tudo, meu filho não 

pode se frustrar”, são pais que tem muita dificuldade de lidar com frustração, 

conseqüentemente não permitem, não ajudam o filho a lidar com as frustrações  

 

 

Diante de tal declaração vê-se que há um atrito entre aquilo que a autora acredita ser 

ideal, o engajamento dos pais na educação de seus filhos, e o que realmente acontece nesse 

ambiente, delegação total à escola da educação de seus alunos. Também são pais que não têm 

o proejto da escola muito esclarecido e que pouco a pouco vão se sentindo mais à vontade 

com a proposta da educação bilíngue à medida que veem os resultados: 

 

Recorte 30 

 

 

E: 

 

Existe muita dúvida em relação ao bilingüismo e alguns pais se sentem inseguros, mas 

conforme a escola vai trabalhando, conforme o ano vai correndo, os pais vão 
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percebendo o trabalho da escola com apresentações, nas atividades e isso vai 

tranqüilizando os pais. Eles vão percebendo o aprendizado da criança, vê que a escola 

é uma escola que atende tanto o que o MEC exige, tanto o que as outras escolas 

trabalham, quanto o inglês de maior qualidade. Então, ao longo do ano, durante esses 

trabalhos que nós fazemos, nós vamos tranqüilizando as famílias, então, é bem aceito 

sim nosso projeto. 

 

 

Recorte 31 

 

  

J: 

 

Eu acho que a sociedade goiana mudou muito é... eu tenho acompanhado essa 

mudança, a cinco anos atrás quando eu comecei aqui. Eu tenho sete anos aqui na 

escola, mas a cinco anos atrás eu apresento a escola com mais freqüência do que 

antigamente né, e eu tinha que falar muito devagarmente ou com muito cuidado 

sobre o inglês (?) (?) para o pai não assustar. Então, a primeira coisa que eu 

começava na entrevista com as famílias era perguntando assim: “qual que é a sua 

visão de bilingüismo? O quê que vocês acham?”, porque geralmente eles... se você 

já chegasse de cara olha...nós utilizamos o método de imersão na educação infantil, 

nas baby e pré K, eles assustavam e não voltavam nunca maia, aí pouco a pouco a 

gente tem aberto mais a proposta, hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito 

mais abertas. 

 

 

Recorte 32 

 

 

S: 

 

No inicio da escola, quando eu entrei na escola, a gente praticamente tinha que 

convencer o pai de que era importante, que não tinha problema, que o português não 

ia ficar prejudicado, que o baby tem condição de desenvolver as duas línguas ao 

mesmo tempo, que uma língua não prejudica a outra, não atrapalha. Então, isso 

diminuiu bastante, hoje a maioria dos pais que já vem procurar a escola já vem com a 

cabeça feita de que realmente ele quer uma escola bilíngue, então vê que mudou um 

pouco. 
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Por fim, faz-se a análise de quem é o indivíduo bilíngue que a escola em estudo 

propõer formar: 

 

Recorte 33 

 

  

J: 

 

Ele é um individuo bilíngue, ele tem que ter uma visão global do mundo tá, ele 

tem que... ele tem que não se sentir é... inibido pelos desafios com a língua, ele 

tem que se sentir capaz de enfrentar um mundo cada fez mais modernizado e ter 

ferramentas para enfrentá-lo, e com essa diversidade de... de ensinamentos 

dentro da nossa metodologia, tantos esporte... então, por exemplo, você fala 

uma língua, você dominou um esporte, você tem o mundo aos seus pés. A gente 

vê grandes jogadores que fizeram carreira no mundo e não falavam a língua, 

então, nossos alunos dominam um esporte, falam uma língua, o mundo tá aí. 

Então, o que nós esperamos é que esse aluno consiga se virar nesse mundo 

globalizado, que ele não necessariamente saia do Brasil, que ele mesmo estando 

dentro do Brasil ele consiga receber, recepcionar pessoas de outros países, que 

ele consiga comercializar com outros países, que eles se tornem empresários, 

que eles se tornem políticos questionadores, que eles se tornem é... pessoas que 

questionem até que ponto a nossa educação é de qualidade ou não. Então, nós 

esperamos muito questionamento, muito respeito cultural e muita educação 

integrada. Isso é o que nós esperamos de nossos alunos no futuro. 

 

 

Recorte 34 

 

 

S: 

 

O que nós esperamos das crianças é que elas saiam realmente é...com as duas 

línguas, com o inglês e com o português fluentes, que elas possam funcionar né no 

mundo seja da escola, seja dos negócios mais tarde né, usando essas duas línguas, 

sejam fluentes nessas duas línguas e que eles tenham conhecimento de mundo, não 

só da língua inglesa mas conhecimento de mundo mesmo, de cultura, de...de 

política, de como é que nós funcionamos, como é que é esse mundo globalizado 

hoje, então a escola não pode ficar só na questão do inglês e do português. Mas 

através das duas línguas a gente abre mais portas para que essas crianças possam 

realmente conseguir, adquirir mais conhecimento né, que eu abra um leque maior 

de opções para ela, mas o que nós queremos é que eles sejam realmente indivíduos 

que saibam, que tenham o pensamento deles próprios, que eles saibam formular 

questões, que eles saibam criticar, que eles saibam é...repensar no que já existe né, 

e que eles possam funcionar no mundo como cidadãos participantes, atuantes, 

críticos e que façam uma modificação de alguma maneira no meio que eles estão 

atuando. 
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Vê-se que a instituição escolar não se preocupa apenas com a habilidade ou o grau de 

proeficiência em uma ou outra língua do seu aluno, preocupação recorrente e tão discutida na 

literatura, mas sim com a formação de um indivíduo capaz de portar num mundo globalizado 

e que esteja aberto à multiplicidade cultural que envolve o cidadão de hoje. A escola tem a 

missão de dar uma educação globalizada, fazer com que a criança desenvolva todas as 

aptidões que ele tenha: física, cognitiva e todas as inteligências. É função da instituição 

mostrar que o bilinguismo só acrescenta, desmistificando a visão que esse tipo de educação 

sempre deixa a desejar em uma das línguas. Também deve dar oportunidades de 

desenvolvimento artístico, esportivo, social, político e cultural às crianças. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  CONCLUSÃO 

 Esta seção está dividida em duas partes. Na primeira, “Retomando as perguntas de 

pesquisa”, procuro responder cada uma das perguntas de pesquisa propostas inicialmente, 

tendo em vista os dados obtidos no estudo; na segunda, “À guisa de conclusão”, apresento 

minhas reflexões finais sobre o objeto de estudo.  

 

Retomando as perguntas de pesquisa 

 

 Para responder à pergunta inicial, “qual é o modelo de educação bilíngue da escola em 

estudo?”, que deu origem a este estudo retomo as perguntas dela decorrentes que serviram de 

orientação para esta investigação, quais sejam:  

 a) qual o tipo de programa de ensino, tendo em vista a distribuição das línguas no 

currículo, a população de alunos e os profissionais?  

 Pode-se dizer que a escola oferece uma modalidade de ensino de língua inglesa que 

difere das definições de educação bilíngue encontradas na literatura da área (Baker, 2006), 

sobretudo no que diz respeito à distribuição das línguas no currículo e à população de alunos e 

profissionais bilíngues. Não há uma coerência na fala dos participantes do estudo quanto à 

proporção de alocação das línguas no currículo – alguns falam em 100%, outros em 0%. 

Portanto, não se pode determinar com clareza a proporção de uso das línguas no programa, 

fator preponderante num programa de ensino bilíngue. Com relação à população de alunos 

nativos e aos profissionais nativos, pode-se dizer que eles não são em números suficientes 

para proporcionar uma interação equilibrada entre falantes da L1 e falantes da L2. Dessa 

forma, a língua portuguesa é predominante na maioria dos eventos de instrução e a língua 

inglesa fica reservada a alguns poucos eventos específicos à sala de aula, como, por exemplo, 

quando se fala sobre alguns aspectos da cultura estrangeira (datas e comemorações) ou 

quando exercícios previamente escolhidos (por exemplo, de matemática) são trabalhados pelo 

professor após a explicação em português.  

 b) quais os objetivos do planejamento lingüístico proposto pela escola? 

 O planejamento linguístico proposto pela escola objetiva formar um indivíduo 

bilíngue. Entretanto, esse planejamento não parece estar em consonância com esse objetivo, já 

que a distribuição das línguas no currículo é feita desordenadamente conforme se percebe na 

fala das coordenadoras e diretora. A língua inglesa está de alguma forma presente na sala de 

aula, mas não há uma sistematização no planejamento e na execução das atividades escolares 
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diárias desenvolvidas na sala de aula. Dessa forma, há poucas oportunidades de interação por 

meio da língua inglesa, o que provavelmente não irá ao encontro do objetivo primeiro da 

escola, que é promover a competência bilíngue dos alunos. 

 c) quais as orientações ideológicas que perpassam o programa? 

 A escola apresenta uma orientação supostamente aditiva de línguas, já que se propõe a 

adicionar a língua inglesa ao repertório linguístico dos estudantes como um recurso 

comunicativo ou como um bem cultural. Acredita que a aprendizagem da língua inglesa é um 

benefício para o aluno tanto como profissional quanto cidadão do futuro. Nesse sentido, a 

escola visa implantar a imersão na língua estrangeira nas séries inicias com gradativa 

implementação do equilíbrio entre as línguas materna e estrangeira, embora tenha dificuldade 

em colocar tal orientação em prática, conforme já mencionado nas perguntas anteriores.  

 d) qual o status das línguas e suas respectivas funções na escola e na sociedade? 

 No nível do discurso, pode-se dizer que a escola atribui o mesmo status às línguas, 

tendo em vista que há uma motivação muito grande por parte da escola para a implantação de 

um programa bilíngue de elite. De certa forma, a escola procura atender à expectativa dos pais 

que procuram oferecer aos filhos uma educação diferenciada, acreditando que o conhecimento 

e domínio da língua inglesa lhes trarão maior sucesso acadêmico e profissional no futuro. 

Assim, a escola se diz bilíngue porque na sua percepção oferece um programa de ensino no 

qual as duas línguas têm o mesmo status. Entretanto, na prática observa-se que as línguas não 

têm o mesmo status tendo em vista a estrutura e organização do programa. Fica claro que a 

língua portuguesa é a língua dominante na escola e, portanto, a de maior status ou relevância 

naquele contexto.  

 e) quais as atitudes das pessoas em relação às línguas? 

 As línguas são vistas como benefício a ser adquirido pelas crianças. A escola tem uma 

atitude positiva em relação ao ensino das línguas materna e estrangeira, mas não consegue 

implementar um programa que seja de fato bilíngue, isto é, que proporcione instrução por 

meio das duas línguas de uma forma mais equilibrada. Os pais, por sua vez, veem o ensino da 

língua estrangeira juntamente com a portuguesa como uma necessidade para seus filhos, seja 

para um futuro profissional, seja para viagens e passeios internacionais. Os professores 

entendem a importância da língua, mas, muitas vezes, não tem a competência linguística para 

ensinar e utilizar a língua estrangeira como meio de instrução. Os poucos alunos nativos da 

língua inglesa têm uma atitude bastante positiva em relação à aquisição do português, língua 

majoritária do grupo ao qual querem pertencer. 
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À guisa de conclusão 

 Conclui-se que a escola apresenta uma modalidade particular de ensino da língua 

inglesa que não se configura como educação bilíngue conforme descreve a literatura da área. 

Mello (2002) já apontava que diferentes contextos requerem diferentes alternativas de ensino 

em razão das peculiaridades locais, neste caso, falta de profissionais qualificados que possam 

ministrar as disciplinas em inglês, falta de equilíbrio entre os falantes das línguas, entre outros 

já citados anteriormente. De modo semelhante ao que David (2005) encontrou em seu estudo, 

pode-se dizer que a escola em tela também se autodenomina bilíngue por oferecer alguma 

modalidade de ensino de língua estrangeira com o intuito de promover o bilinguismo, 

colocando-se numa posição de defesa da educação bilíngue como um bem cultural a ser 

agregado ao indivíduo. Apesar de visar o bilinguismo e de ter uma orientação supostamente 

aditiva de línguas, em termos estruturais não se pode afirmar que a escola seja uma escola 

bilíngue de fato, principalmente quando se toma como referência a definição de educação 

bilíngue corrente que é a escolarização por meio de duas línguas. Em outras palavras, mais do 

que o estudo da língua em si, a escola bilíngue pressupõe que a língua estrangeira seja o meio 

de instrução para uma parte significativa das disciplinas do currículo, mesmo que em 

proporções distintas em relação à L1.  

Além disso, deve-se considerar algumas das características de imersão já descritas por 

Baker (2006) e que não se coadunam com aquelas encontradas na escola. Percebe-se a falta de 

correspondência entre os profissionais que atuam nesta instituição escolar no que diz respeito 

ao que se entende por um programa de educação bilíngue. Para a direção e coordenação da 

escola, o programa oferecido é entendido como bilíngue porque espera proporcionar a 

imersão na língua estrangeira desde a educação infantil até a última série oferecida pela 

escola, que corresponde à sétima série, em proporções que variam de 50 a 100% do tempo 

total da carga horária escolar. Os professores, por sua vez, parecem não compartilhar da 

expectativa e do entendimento da escola, tendo em vista que segundo a coordenação não 

levam em conta essa proporção de uso das línguas em seus planejamentos por falta de 

qualificação docente e de conhecimento acerca da estrutura do programa. No entanto, deve-se 

ressaltar que a compreensão dada ao termo “imersão” pela direção é de certa forma 

equivocada tendo em vista que o uso da L2 restringe-se praticamente à sala de aula de língua 

inglesa. Além de restrita, a proporção de inglês alocada pela coordenação nos planos diários 

de aula, nem sempre é realizada em sala de aula pelos professores que segundo a coordenação 

não tem competência na língua inglesa o suficiente para atingir as metas propostas. Ressalta-

se aqui a dificuldade de se encontrar profissionais duplamente qualificados para atender esta 
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demanda, isto é, na língua inglesa e na área específica de conhecimento. Esse é um problema 

apontado em outros estudos e que de certa forma foge ao controle da escola, inviabilizando 

em muitos casos a execução dos programas bilíngues. Tal fato vai contra ao que Garcia 

(1997) propõe como necessário ao bom funcionamento de um programa de educação bilíngue, 

que é a presença de profisionais bilíngues ou com alto nível de competência na L2 a ser 

ensinada. A escola para suprir esta carência tenta melhorar este aspecto na preparação e 

qualificação interna destes profissionais na L2 oferecendo cursos de capacitação além da 

colocação de professores nativos na instituição e aceitação de alunos também nativos de 

outras culturas. Entretanto, a contribuição dos alunos estrangeiros é pequena ou praticamente 

nula já que são em número muito reduzido e acabam por incorporar a língua local com o 

intuito de serem aceitos pelo grupo majoritário. Nesse sentido, a imersão ocorre muito mais 

para os alunos estrangeiros, neste caso em português, do que para os alunos brasileiros que 

têm poucas oportunidades de vivenciar situações reais de imersão em inglês na escola.  

Os pais, que deveriam ser informados e defensores da educação bilíngue na sociedade, 

como sugere Garcia (1997), sentem-se inseguros quanto ao modelo de ensino oferecido pela 

escola, questionando, a todo momento, a metodologia e orientação da escola, embora queiram 

que seus filhos tenham uma escolarização bilíngue. Como resultado, a escola sente-se 

obrigada a apresentar à sociedade goianiense resultados convincentes e práticos no tocante à 

eficácia da educação bilíngue. Ou seja, há uma constante preocupação em mostrar a escola 

como uma espécie de vitrine da educação bilíngue, de certa forma, pioneiro nesta sociedade. 

Deve-se ressaltar também que a falta de apoio do Ministério da Educação no tocante 

ao entendimento do que venha ser um currículo bilíngue em termos de orientação, estrutura e 

práticas metodológicas bem como do que se espera da qualificação docente em termos de 

certificação para fins de regularização e reconhecimento do currículo segundo as leis 

brasileiras. A falta de suporte do Ministério da Educação, refletida na dificuldade imposta 

pelos fiscais da educação, revela a silenciosa retaliação às línguas estrangeiras e outras que 

não o português já presentes há anos na história do Brasil, conforme afirma Oliveira (2008). 

Há de se destacar, portanto, a ousadia e força de uma escola que enfrenta essa dificuldade em 

relação à implementação de um programa de educação bilíngue de ensino. Ou seja, se não há 

respaldo na legislação quanto à escolarização bilíngue, em qualquer que seja a língua 

estrangeira, a escola, ao mesmo tempo que é livre para implementar quaisquer modelos de 

ensino, é também penalizada pelos órgãos competentes que cobram uma proposta de ensino e 

de funcionamento condizentes com as escolas regulares não bilíngües. Não há uma 



 50 

concordância de atitudes entre o que a escola quer e propõe e o que a legislação prevê e 

oferece.  

 Pode-se concluir ainda que há a necessidade da prática da pesquisa nesta ou em 

qualquer instituição de ensino como instrumento para a incorporação de novos conhecimentos 

e para o planejamento de planos de ação que visem desenvolver atividades e atitudes 

benéficas à instituição e à educação bilíngue com um todo. Dito de outra forma, não basta ter 

apenas o desejo de implementar a educação bilíngue em um determinado contexto. É preciso 

muito mais do que isso – planejamento estratégico, diagnóstico do contexto e das 

necessidades da comunidade escolar, apoio das políticas públicas, compreensão e suporte da 

comunidade (pais, professores, coordenadores e etc.), parceria com as instituições 

fomentadoras de pesquisa, recursos financeiros e antes de tudo compreender o que de fato 

significa ser uma escola bilíngue. 

Por outro lado, louva-se aqui a iniciativa da escola não só como pioneira nesta área de 

ensino, mas também suas ações em favor do desenvolvimento deste tipo de educação e da 

busca de melhoria de seus profissionais, de seus objetivos e da qualidade de ensino oferecido 

ao seu público alvo. 

Como tema para pesquisas futuras, sugere-se uma reflexão sobre o papel do professor 

no programa de educação bilíngue, isto é, sobre sua real participação nas decisões didático-

pedagógicas propostas pela escola com vistas à efetivação do programa. É somente pelo 

conhecimento científico acerca das teorias de ensino e do projeto de educação bilíngue da 

escola que o professor terá condições de realizar uma prática docente responsável, coerente e 

de qualidade. É preciso, pois, que haja sintonia entre o que a escola propõe e o que a 

comunidade espera (diretores, coordenadores, professores, alunos, pais de alunos e etc.). Em 

outras palavras, é preciso que haja harmonia entre o programa, o contexto e o público-alvo a 

fim de que a escola cumpra a sua meta principal que é desenvolver a competência bilíngue de 

seus alunos em termos linguísticos e interculturais. 
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ANEXO A 

 

 Trecho da TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A diretora J. – Duração 

0:27:46 

 P – Eu vou te fazer algumas perguntas, porque eu trabalho sobre a 

caracterização e identificação do modelo de bilinguismo da escola, então, são perguntas 

bem tranquilas e gerais da escola. 

 J – Certo. 

 P – A escola tem o nome de E. I. de G. 

 J – Sim. 

 P – Ela tem alguma é... ela é associada com alguma instituição internacional, 

alguma coisa assim? 

 J – Ela... nós estamos tentando é...sermos aprovados por várias instituições 

internacionais, como o inglês é a segunda língua, (?), a gente tem.. já somos associados com a 

Universidade do Cambridge a mais de cinco anos. 

 P – Uhum. 

 J – Então nós realizamos as provas de inglês, mas isso seria mais como 

reconhecimento de inglês como segunda língua. Agora, dentro de uma proposta mais voltada 

pra uma imersão, uma aquisição do (?) ou de aquisição, seria mais ou menos o que a gente faz 

no nosso projeto aqui da American School. Nós estamos tentando receber o... nós estamos 

sendo treinados para receber o processo de certificação pelo (?), acho que a (?), tem algumas 

universidades americanas que ainda certificam, que ainda tem interesse, mas ainda está tudo 

em (?), porque por enquanto nós ainda queremos ter associados ainda mais. 

 P – Certo. A escola precisa de algumas coisas para poder estar associada? 

 J – Dentro do Ministério de Educação brasileiro nós não precisamos de nada, inclusive 

eles não aprovam e eles não concordam com a proposta bilíngue. 

 P – Uhum. 

 J - Por mais que dentro dos (?) e dentro dos parâmetros curriculares sempre há uma... 

é...um forte indício que é importante pra a sociedade a autonomia e o contato com outras 

culturas, mas na prática, quando a fiscalização vem né nos observar, sempre há empecilho, 
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sempre há... Agora, para essas certificações internacionais existem alguns critérios 

dependendo de cada, de cada órgão né, tem uns que são mais criteriosos, tem outros que não. 

O que é comum a todos é que quanto mais certificados você tiver, mais fácil os outros você 

adquire, então, por exemplo, esse se chama (?) aqui do (?), esse é o que... ele certifica e ele 

tem tipo o (?). Então, você começa a mostrar os papéis de onde você tem que traduzir para o 

inglês todos os currículos, o conteúdo curricular, os cronogramas, projetos, projeto político 

pedagógico, todos esses documentos tem que ser traduzidos e são passados pra eles, eles tem 

dois anos pra observar, pra avaliar e para mandar os visitantes pra cá. A partir desse momento 

você passa para um programa de cinco anos e até dez anos para receber seu certificado. 

 P – Uhum. 

 J – Tem um outro que... nós estamos recebendo, que é mais simples, que 

simplesmente você é certificado se você mostrar que você tem um controle a mais que outras 

escolas regulares de inglês e você já é certificado. E como tempo a certificação da 

Universidade de Cambridge o único requisito que eles pedem é que você faça as provas 

regularmente, anualmente, na escola e aí você já é certificado pela universidade. 

 P – Esses empecilhos J., você sabe... você entende o porquê que existem esses 

empecilhos quando eles pedem? 

 J – Sim, entendo sim. Acho que muito é a falta de visão do próprio fiscal... 

 P – Uhum. 

 J – Quando ele vem, é... por falta de informação eles acham que é... que você 

alfabetiza em uma língua e aí você não pode alfabetizar na outra, porque aí atrapalha, porque 

prejudica. Eles não enxergam o bilingüismo como beneficente, eles enxergam que é uma 

coisa que atrapalha, eles acreditam... sempre quando eu tenho conversado com eles né... 

 P – Uhum. 

 J – Mas aí a gente vai lá no referencial mesmo, olha o PCN, vê a parte que fala de 

identidade e autonomia, das informações culturais e assim por diante, mas mesmo assim eles 

sempre colocam que não, a prioridade é a língua portuguesa, então, esse é um dos empecilhos 

que eu tenho encontrado muito. O outro eu acho que é uma falta de informação basicamente, 

então eles falam não, mas nunca se informaram sobre a realidade. 

 P – Uhum. 

 J – Então, eu acho que são basicamente esses dois. 
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 P – E você acha que essa falta de informação e essa maneira de ver o bilingüismo 

são prejudiciais? Ela se estende as famílias também? 

 J – De mais, de mais. Eu acho que a sociedade goiana mudou muito é... eu tenho 

acompanhado essa mudança, a cinco anos atrás quando eu comecei aqui. Eu tenho sete anos 

aqui na escola, mas a cinco anos atrás eu apresento a escola com mais freqüência do que 

antigamente né, e eu tinha que falar muito devagarmente ou com muito cuidado sobre o inglês 

(?) (?) para o pai não assustar. Então, a primeira coisa que eu começava na entrevista com as 

famílias era perguntando assim: “qual que é a sua visão de bilingüismo? O quê que vocês 

acham?”, porque geralmente eles... se você já chegasse de cara olha...nós utilizamos o método 

de imersão na educação infantil, nas baby e pré K, eles assustavam e não voltavam nunca 

maia, aí pouco a pouco a gente tem aberto mais a proposta, hoje em dia eu vejo que as pessoas 

estão muito mais abertas. 

 P – Elas procuram às vezes né? 

 J – Acha ruim quando acaba a imersão, muitos falam “não tem mais a imersão”, eu 

falo não...kinder 1 e kinder 2 já não tem mais tanta imersão. 

 P – Então já é um trabalho que aqui em Goiânia é diferencial, mas que já está 

ganhando espaço né. Deixa eu te perguntar outra coisa J., o perfil das famílias e dos 

alunos aqui da escola, você acha que é um perfil? Existe esse perfil? É bem 

diferenciado? 

 J – Não. Existe esse perfil com certeza. O perfil dos pais, da comunidade escolar da 

nossa escola, eles tem uma visão assim é... muito globalizada do mundo... 

 P – Uhum. 

 J – Ou são empresários que sente a necessidade do inglês ou sentiram ou vão sentir, 

então, eles já querem deixar isso para os filhos, são empresários de muita categoria, de 

renome, são pessoas que viajam pra fora tanto para fora do estado quanto para fora do Brasil, 

são pessoas que tem um interesse, e nós temos muitos estrangeiros aqui, então eles se 

identificam com uma proposta muito cultural, e nas primeiras vezes que eles conversaram 

com o Fernando que é o proprietário da escola, eles sempre colocam muito a importância de 

você equipar um aluno para ele se encontrar com outros... horizontes, com outras realidades 

culturais até pra aprender a respeitar outras realidades culturais e levar o nosso Brasil para o 

mundo. 

 P – Uhum. 
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 J – Então, essa é um pouco a visão de toda a... comunidade escolar e também é... 

aquelas pessoas que não se encaixar mais nesse perfil, eventualmente eles se notificam e vêem 

que aqui não é vantajoso ficar e acabam procurando outras escolas. 

 P – Certo. E eu queria que você falasse um pouquinho J., da sua função aqui na 

escola. 

 J – Uhum. 

 P – Quais são as suas atividades? Como é que você faz? 

 J – Bom, eu sou diretora da escola, diretora pedagógica e eu assumi esse cargo em 

julho do ano passado. Eu comecei aqui como assistente de sala de aula, eu sou venezuelana, 

formada em educação pré-escolar. Sobre a minha formação... a primeira parte da minha 

formação chama educação pré-escolar onde a gente é mais preparada para atender crianças de 

até seis anos de idade, ou seja, da educação infantil. Eu sou formada pela Universidade 

Metropolitana de Caracas, na Venezuela, de onde eu sou, aí eu fiz uma pós-graduação em (?) 

na Universidade Haverhill Comunity College em Massachusetts e comecei a trabalhar aqui 

como assistente, depois eu passei a ser coordenadora da língua inglesa e fui coordenadora 

durante oito anos. Nesse cargo específico da direção pedagógica é mais uma maneira de 

fiscalizar e observar o bom funcionamento geral de tudo na escola, então, tudo da parte 

pedagógica e muitas vezes da parte administrativa. Então, eu tenho reuniões é... semanais com 

todos os membros da coordenação, onde eu consigo ver todo o trabalho que é realizado é...em 

parceria entre eles, ou com os professores, eventualmente eu faço questão de pegar para 

fiscalizar um ou outro planejamento, eu gosto de ver, eu gosto de, por exemplo, ver o plano de 

aula, eu gosto que todas as provas passam por mim, os boletins quando eu vou assinar eu 

gosto de ver as notas das crianças, onde eles estão tendo facilidade, onde eles estão tendo 

dificuldade. Isso eu faço com bastante regularidade e é mais um termo de dirigir né, você é 

meio que o maestro e o concerto onde você tem cada instrumento né, então cada instrumento 

ele tem que ser afinado, ele tem que tocar conforme a banda, então, nós temos nossos 

objetivos gerais. Eu trabalho em parceria com a direção administrativa e financeira da escola, 

nós temos o departamento de recursos humanos que também é um grande parceiro nosso, 

então nesse trabalho de direção, basicamente meu trabalho se resume nisso. Ainda tenho 

muito contato com famílias, gosto desse contato, entradas e saídas eu sempre desço, gosto de 

saber quem é pai de quem, quem é filho de quem, quando alguma das crianças é indicada, 

direcionadas para fonoaudiólogas ou psicopedagogas ou psicólogas ou algum caso mais grave 

eu que geralmente gosto de atender, quando são casos de família mais... eu gosto de atender, 

porque eu tenho mais tempo de casa, então, eu... nessa parte pedagógica que um outro diretor 
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não faria tanto em outras escolas eu ainda faço questão e gosto de fazer. A nossa escola ainda 

é uma escola de porte pequeno, nós devemos ter em tordo de uns quatrocentos e cinqüenta, 

quatrocentos e setenta alunos, e esses alunos eu gosto de saber o nome, o sobrenome, a 

realidade familiar, se aconteceu alguma coisa, se os pais são divorciados, se são casados, 

porque eu acho que isso dá uma confiança. Eu gosto que o pai saiba que enquanto estiver aqui 

dentro eu faço um trabalho profissional...faço, mas eu tenho três filhos e eu nunca esqueço 

que eles estão deixando o maior tesouro da vida deles nas nossas mãos, e isso pra mim é 

responsabilidade suficiente pra eu ter todo o gás suficiente para trabalhar. 

 P – Existe uma integração, então muito grande entre profissionais e entre 

profissionais e família? 

 J – Muito, muito, às vezes, é... dependendo da postura ela chega a não ser solidária, 

ela chega a ser prejudicial, porque ela, às vezes, dá o direito do pai dar um palpite, então é 

uma coisa que a gente sempre tenta medir, regrar, por isso, eu faço questão de atender os pais, 

foi uma coisa que eu aprendi com o F. Eu gosto que o pai saiba que mesmo que eu esteja aqui 

em cima nessa sala eu sou acessível, que eles podem procurar, independente do que for, se for 

pra chorar, se for pra rir, se for pra questionar, a gente tá aqui para ser parceiros no processo 

de educação. Nem somos mais responsáveis que os pais e nem somos menos responsáveis, 

somos parceiros. 

 P – E quais são as expectativas desses pais J.? Você consegue identificar? 

 J – Altíssimas. São pais extremamente exigentes, são pais que tem muito uma visão 

é... completamente distorcida de educação, muitos tem uma visão assim: eu tenho poder 

aquisitivo bom, então eu tenho o poder de pagar bem, então eu quero ter um serviço de 

excelência e eu quero tudo pra ontem. 

 P – Entendi. 
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ANEXO B 

 

 Roteiro das perguntas de entrevista: 

 1 - A escola é credenciada com alguma intituição que a credencia enquanto escola 

interncaional de ensino? 

 2 - Como é a relação entre esse tipo de instituição e o Ministério da Educação? 

 3 - Como a educação bilíngue é vista pelos pais? 

 4 - Qual é o perfil dos pais? Quais são suas expectativas? 

 5 - Qual é o perfil dos alunos? 

 6 - Existem professores ou alunos nativos? Quantos? Qual é sua função? 

 7 - Qual é o papel do inglês na escola? 

 8 - Qual é o programa da escola? Há algum critério de distribuição das línguas? 

 9 - Como é feito o planejamento? Por quem? 

 10 - O inglês é critério de admissão para os professores? 

 11 - Qual é a sua função na escola? 

 12 - Qual é a sua formação? 

 13 - Qual é a missão e os objetivos da escola? 

 14 - Como é o indivíduo bilíngue a ser formado? 


