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RESUMO 
 
 

A presente dissertação tem como principais objetivos oferecer uma revisão do conceito 

de bilinguismo e do tema da educação bilíngue, e apresentar uma análise do Programa 

Escolas Bilíngues da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tal pesquisa se faz necessária em 

um contexto como o nosso, onde diversas situações de bilinguismo e multilinguismo se 

dão devido à pluralidade linguística do Brasil. Soma-se a isto o recente fenômeno do 

aumento na procura e consequente crescimento  do número de escolas bilíngues nos 

centros urbanos do país. No Rio de Janeiro, desde 2013, novas escolas públicas passam 

a funcionar com programas bilíngues todo ano. Em 2016, já são 15 escolas, entre 

municipais e estaduais. Estes programas, contudo, carecem, na maioria dos casos, de 

um planejamento e elaboração mais cuidadosos, sobretudo no que diz respeito ao 

arcabouço teórico que os sustenta. Esta dissertação se inicia, portanto, justamente 

acompanhando a evolução do conceito de bilinguismo desde  Bloomfield (1933) até 

García (2009). A revisão bibliográfica nos leva a uma discussão mais concentrada no 

tema da Educação Bilíngue e suas formas ‘fracas’ e ‘fortes’, seus modelos  e tipos, 

seus fatores condicionantes e a função de se educar ‘bilinguamente’ no século XXI – o 

referencial teórico é delineado por Baker e Prys Jones (1998), Hornberger (1991), 

Hamers e Blanc (2000) e García (2009). Ao fim, esboça-se uma visão geral da 

Educação Bilíngue no Brasil, e apresenta-se uma análise do Programa Escolas 

Bilíngues da Prefeitura do Rio de Janeiro. Constata-se que, a partir dessa visão geral, 

como afirmou Pereira (2006), a intenção não é integrar os grupos de minorias 

socialmente desfavorecidos – como mostra a história da Educação Bilíngue no Brasil. 

No que concerne ao Programa Escolas Bilíngues, seu projeto não parece ter sido 

desenvolvido levando em consideração todos os fatores que envolvem uma educação 

com esse propósito de formação. Além disso, não identificou-se adequação específica 

para crianças de escolas públicas localizadas, em sua maioria, em comunidades pobres 

da cidade, como a Pavuna. Espera-se, com esta dissertação, aprofundar o 

conhecimento acerca do tema, e colaborar para a expansão dos estudos no campo da 

Educação Bilíngue no país. 

	

Palavras-chave: bilinguismo, educação bilíngue, modelos e tipos de programas 

bilíngues, ensino público. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to offer a review of the concept of bilingualism and the theme of 

bilingual education, as well as to present an analysis of the Escolas Bilíngues Program 

of the City of Rio de Janeiro. Such research is necessary in a context like ours, marked 

by an enormous linguistic plurality, by various situations of bilingualism and 

multilingualism. Added to this is the recent phenomenon of an increased demand and 

consequent growth in the number of bilingual schools in the country’s urban centers. In 

Rio de Janeiro, since 2013, new public schools have been running bilingual programs 

every year. By 2016, there are already 15 schools. However, these programs lack, in 

the majority of the cases, a more careful planning and elaboration, especially with 

regard to the theoretical framework that underpins them. This dissertation begins, 

therefore, precisely following the evolution of the concept of bilingualism from 

Bloomfield (1933) to García (2009). The bibliographical review leads us to a more 

focused discussion on the theme of Bilingual Education and its ‘weak’ and ‘strong’ 

forms, their models and types, their conditioning factors and the role of educating 

‘bilingually’ in the 21st century – the theoretical framework is outlined by Baker and 

Prys Jones (1998), Hornberger (1991), Hamers and Blanc (2000), and García (2009). 

Finally, an overview of Bilingual Education in Brazil is portrayed, and an analysis of 

the Escolas Bilíngues Program of the City of Rio de Janeiro is presented.  It is clear 

that, from this overview, as stated Pereira (2006), the intention is not to integrate 

socially disadvantaged minority groups – as the history of Bilingual Education in 

Brazil shows. Regarding the Escolas Bilíngues Program, its project does not seem to 

have been developed taking into account all the factors that involves this type of 

education. Moreover, specific suitability was not identified for the children that attend 

these public schools, located mostly in poor communities of the city, such as Pavuna. It 

is hoped, with this dissertation, to deepen the knowledge about the subject, and to 

collaborate for the promotion of the studies in the field of Bilingual Education in the 

country.  

 

Key words: bilingualism; bilingual education; models and types of bilingual programs; 
public education. 
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INTRODUÇÃO 
 
	

“Our language tells us about our umbilical cords that go out 

across the landscape, the valleys, the texture of the 

mountains, canyons, climate, the creation of beings. Because 

we have been in the same place for a very, very long time, 

through this language, we can affect something. My 

understanding is in my vocabular.” (Zuni Pueblo member 

Enote, 2002: 30, apud GARCIA, 2009: parte II, cap. 2, p. 

43)	
 

	

A diversidade racial e as tradições culturais distintas assinam a certidão de 

nascimento do povo brasileiro. Esse Brasil “gigante pela própria natureza” não 

poderia ser povoado de outra forma que não pela diversidade, vide o contato com 

povos das mais diferentes origens desde a sua colonização. Reconhecemos nossa 

miscigenação. Corre em nossas veias uma mistura do sangue dos nossos habitantes 

originais, os índios, dos nossos colonizadores portugueses, dos holandeses e franceses 

que ocuparam e exploraram parte do nosso território por um tempo, dos africanos que 

foram trazidos para servir de escravos. Reconhecemos a diversidade do nosso povo no 

grande número de imigrantes italianos, alemães, japoneses, libaneses, poloneses, 

espanhóis, chineses, coreanos que acolhemos e que terminaram colaborando para a 

formação do que somos. 

Ocupamos um país de proporções gigantescas, a diversidade é a nossa marca 

maior. Mas o que une todos esses povos diferentes dividindo um mesmo território? A 

resposta que historicamente foi se construindo para todos nós, brasileiros, nos força a 

dizer que:  o que nos une e forma a nossa identidade brasileira, o que nos coloca em 

pé de igualdade como cidadão brasileiro é a língua portuguesa.  

No entanto, parte da nossa população – os índios, os imigrantes – tem uma 

língua anterior à língua portuguesa que conta a sua história e ajuda a construir a sua 

identidade; no caso de descendentes de imigrantes que nasceram no Brasil, estes 

crescem falando duas línguas, a de seus pais e o português; moradores de áreas de 

fronteiras vivem em contextos de línguas em contato, o que força, por vezes, que se 

comuniquem em outra língua além do português. O que esperamos que esses 

indivíduos façam com essa sua outra língua que faz parte do seu sujeito, que edifica a 
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sua identidade junto com a língua portuguesa? Esperamos que eles simplesmente a 

deixem de lado? Essa não pode ser uma opção, pois como bem disserta Selma Moura 

(2009) 

 
As línguas são objetos simbólicos, ferramentas humanas 

construídas para a comunicação. Elas constroem sentidos de 

acordo com os povos que as falam, e ao comunicar 

transmitem visões de mundo, especificidades de uma 

cultura, modos de pensar. O ser humano estrutura seu 

pensamento através da linguagem, e a perda de uma língua 

representa uma perda de uma forma humana de pensar e de 

estar no mundo.  

 

A maior parte da população não tem consciência de que o Brasil é um país 

multifacetado e multilíngue, com registro da existência de 238 línguas, sendo 216 

delas ainda vivas1. Não podemos esquecer das variedades linguísticas – e a ilusão de 

que todos falamos uma única variante do português, a variante padrão. Com o  tempo, 

vimos se construir o mito de que o Brasil é um país monolíngue. Tal mito é 

extremamente prejudicial para as minorias – as populações indígenas, os grupos de 

imigrantes, os falantes de variedades desprestigiadas do português, estes que, na 

verdade, são a maioria –, pois termina provocando um apagamento desses grupos 

(CAVALCANTI, 1999). É grande a tentativa de, mais do que silenciar, fazer com que 

esses grupos percam a sua voz.  

Para Silva (2007), a “genealogia da constituição do monolinguismo no Brasil 

prossegue, e não é possível entendê-la sem referência ao Estado Novo”. O Projeto de 

Nacionalização nas décadas de 30 e 40 foi uma grande empreitada na busca de um 

país monolíngue – um grande responsável para a criação do mito do monolinguismo 

no Brasil. Durante o período do Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas, através 

do Projeto de Nacionalização, tomou medidas perniciosas com o objetivo de impedir 

o uso de língua estrangeira nos âmbitos político, cultural e social. Apesar de tais 

medidas estarem mais voltadas a atingir grupos de imigrantes alemães e italianos 

alocados no sul do Brasil, elas terminaram afetando diversos grupos comunitários em 

todo o país, tendo atingido com maior intensidade os que encontravam-se em contexto 

																																																								
1	 Fonte: Ethnologue. Disponível em: http://www.ethnologue.com/country/BR 	
2	Tradução do autor do original: “It is no easy to start any discussion on bilingualism by positing a  
generally accepted definition of the phenomenon that will not meet with some sort of criticism. 
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de imigração. Governantes buscavam silenciar comunidades de imigrantes no sul do 

país. As orientações eram que agremiações, clubes, centros educacionais fundados 

pelos próprios imigrantes – lugares onde teriam a chance de manter a sua cultura e 

língua vivas – conferissem exclusividade ao uso da língua portuguesa. (CAMPOS, 

1998) 

 
Governantes e seus representantes reprovavam práticas de 

núcleos associativos que insistiam em falar uma língua 

estrangeira. Enfatizavam a necessidade do empenho das 

autoridades e população para que tais núcleos modificassem 

sua prática e adotassem a língua nacional. (CAMPOS, 1998: 

8) 

 

O governo fez investimentos na rede escolar oficial – “para referenciar a educação de 

jovens nos princípios da brasilidade e estender o espírito de nacionalidade brasileira a 

todos os cidadãos” (CAMPOS, 1998: 9) – como a centralização do controle do 

ensino, a proibição do ensino em língua estrangeira, a proibição do ensino domiciliar, 

a fiscalização rigorosa das práticas escolares através de inspetores e superintendentes. 

Os governantes do Rio de Janeiro se preocupavam com a comunidade alemã em Santa 

Catarina, que crescia e prosperava economicamente, e temiam a possibilidade de 

expansão da cultura e da língua alemã pelo restante do sul do país influenciando 

outras comunidades de descendentes de poloneses, romenos, italianos e portugueses. 

Temendo tudo isso, os imigrantes eram obrigados a matricular seus filhos em escolas 

oficias do Estado, e aqueles que buscassem admissão no serviço público deveriam 

apresentar um documento de “quitação escolar”, que provasse que seus filhos estavam 

com a frequência em dia (CAMPOS, 1998).  

Os imigrantes, para se provarem cidadãos brasileiros, deveriam receber a 

língua portuguesa como sua única língua. Ao proibirem o ensino em língua 

estrangeira nas escolas oficiais, o governo negava qualquer tipo de educação bilíngue, 

quando esta deveria ser a norma. Mas a tentativa de alcançar o monolinguismo era 

ainda mais agressiva. Em Santa Catarina, por exemplo, os professores das escolas 

oficiais deveriam ser brasileiros natos, os alunos menores de 14 anos não podiam ter 

aulas de línguas estrangeiras, era proibida a publicação de livros, revistas e jornais em 

língua estrangeira que não passassem pela autorização do Estado. Bilinguismo, apesar 

de ser uma realidade nesses contextos, não era uma opção. 
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Savedra e Lagares confirmam a coexistência de um número grande de línguas 

de imigrantes no país e afirmam que esses grupos de minorias linguísticas ainda 

sofrem muito preconceito, o que se dá pela falta de políticas que integrem a cultura e 

as línguas destas comunidades e que promovam sua aceitação como parte do nosso 

território nacional (2012: 21).  

Seguimos lidando com um certo medo que leva à necessidade, por parte de 

alguns, em proteger a língua portuguesa. Uma tentativa recente a tratar de uma 

proteção supostamente necessária da língua portuguesa veio através do projeto de Lei 

de Aldo Rebelo de 1999, que proíbe o uso de estrangeirismos e “dispõe sobre a 

promoção, a proteção e o uso da língua portuguesa” – “um projeto antigo, 

conservador, elitista e excludente” (GUEDES, 2001: 135), que implica em um 

“patrimônio nacional a ser preservado e mantido acima dos cerca de duzentos outros 

idiomas hoje falados no território brasileiro” (Silva, 2007).  

Para Schmitz (2000), o projeto tinha como principal alvo a língua inglesa. O 

autor vê a lei como “sintomática de um problema maior”, o medo, vindo com a 

invasão das língua e cultura americanas, do país de perder sua autonomia e soberania 

como nação. Quanto a isso, defende que não é a adoção de estrangeirismos que seria 

responsável por suposto acontecimento. 

  A propagação da língua inglesa tornou-se inevitável com o fenômeno da 

globalização. Como Crystal (2015) aponta, o inglês se sobressaiu por conta da 

importância política, do poderio tecnológico, do domínio econômico e da influência 

cultural de países em que é idioma oficial. O inglês se expandiu de forma tamanha a 

ponto de ter metade de seus falantes como L2 e a outra metade como falantes nativos.   

 Os avanços tecnológicos e dos meios de comunicação, o advento da Internet 

promoveram a circulação de informação, transformaram a forma como nos 

relacionamos uns com os outros, as relações de trabalho. O mundo virou uma ‘grande 

vila’ e o contato com pessoas de culturas e línguas tão diferentes tornou-se uma 

realidade que pode se dar física e virtualmente. E o inglês é a língua mais usada para 

todo esse contato.  

O processo de globalização reflete-se em várias práticas nas sociedades. Uma 

delas, como expõe Pereira (2006), é a relação que se fortaleceu entre língua e 

mercado de trabalho. Falar um segundo idioma é uma exigência em praticamente 

todos os ramos profissionais. No entanto, observa-se, ao longo da história do nosso 

país, que o ensino de línguas nunca foi pensado como meio para integração social das 
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classes desfavorecidas. Desta forma, a globalização termina por evidenciar a grande 

desigualdade social no Brasil.  

O ensino de línguas sempre foi um privilégio das classes abastadas. Além da 

ampla oferta de cursos de idiomas já existentes, cresce cada vez mais o número de 

escolas que oferecem o ensino de uma segunda língua desde muito cedo e outras que 

oferecem programas bilíngues. A procura por estas escolas aumenta 

consideravelmente a cada ano. 

No Rio de Janeiro, o acontecimento de eventos internacionais como a Jornada 

da Juventude, em 2013, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 traziam 

como explícita demanda que o estado estivesse preparado para receber o grande 

número de turistas estrangeiros e para preencher vagas de empregos que exigiam o 

conhecimento de outros idiomas. Foi tendo isso em mente que, em 2010, a Prefeitura 

do Rio de Janeiro criou o programa Rio, Criança Global, que estendia e intensificava 

o ensino de língua estrangeira, com ênfase no inglês, para toda a rede escolar 

municipal. Posteriormente, o Programa Experimental Escolas Bilíngues foi lançado, 

em 2013.        

 Iniciei, em 2011, meu trabalho como professora da Prefeitura do Rio de 

Janeiro. Em 2013, integrei a primeira equipe do programa Escolas Bilíngues. Foi 

então que, para fazer bem o meu trabalho, comecei a estudar sobre os temas de 

bilinguismo e educação bilíngue. Como parte do projeto, pude observar de perto a 

falta de clareza quanto à função que estávamos, cada um de nós, desenvolvendo. Eu 

acompanhei com proximidade uma certa incompreensão de todos os envolvidos – o 

que é ser bilíngue? O que podemos chamar de educação bilíngue? Uma escola pública 

bilíngue pode seguir os mesmos padrões de uma escola particular bilíngue? Os 

profissionais envolvidos entendem e desenvolvem seu trabalho a partir da perspectiva 

de um certo tipo de educação bilíngue? Os professores entendem que sua função 

mudou de professor de língua estrangeira para professor de educação bilíngue? Essas 

foram algumas das perguntas que fiz e que me motivaram ao desenvolvimento desta 

pesquisa.  

Como bem lembram Savedra e Lagares, “a pluralidade linguística no Brasil 

delineia situações diversas de bilinguismo e multilinguismo e somente a educação 

indígena está contemplada com propostas curriculares de educação bilíngue na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) de 1996” (2012: 21). Ao longo do mestrado fui me dando 

conta de outros diversos contextos que pedem uma educação bilíngue, como as 
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comunidades em regiões de fronteiras, as comunidades de surdos, sem deixar de 

mencionar esse recente fenômeno do aumento na procura e consequente surgimento 

do número de escolas bilíngues nos centros urbanos brasileiros.  

Ao mesmo tempo, através da pesquisa, pude observar que falta entendimento 

dos conceitos e conhecimento do tema da educação bilíngue por parte de profissionais 

da educação. Isso pode se dar pelo fato de os estudos acerca do tema no Brasil serem 

um tanto quanto recentes. A nossa intenção, com esta dissertação, é promover o 

conhecimento acerca do campo da educação bilíngue e apresentar programas 

bilíngues que vêm sendo desenvolvidos no país. 

Nosso primeiro objetivo foi fazer uma revisão dos estudos sobre bilinguismo e 

educação bilíngue. No primeiro capítulo, acompanhamos o processo de evolução do 

conceito de bilinguismo, partindo da definição de Bloomfield (1933) de controle-

nativo de duas línguas por um indivíduo até García (2009) e seus conceitos de 

bilinguismo dinâmico e translinguagem. No segundo capítulo, discutimos Educação 

Bilíngue (EB) a partir de estudiosos importantes neste campo e suas discussões acerca 

dos diversos tipos de programas bilíngues. A maior parte dos programas nos é 

apresentado por Baker e Prys Jones (1998), que os dividem em formas ‘fracas’ e 

‘fortes’ de EB. De Hornberger (1991), aproveitamos a sua contribuição com as 

definições entre ‘modelo’ e ‘tipo’ de programas – distinção necessária que traz 

precisão aos estudos acerca da EB. Hamers e Blanc (2000) apresentam fatores 

condicionantes que influenciam o desenvolvimento da EB. García (2009) pensa a EB 

em um mundo globalizado, em que existe a necessidade de se repensar conceitos e 

redefinir processos e objetivos de uma educação para formação bilíngue. 

Em seguida, apresentamos, no terceiro capítulo, programas bilíngues 

desenvolvidos em contexto brasileiro – apresentamos um pouco de suas motivações, 

seus objetivos. Por fim, no quarto capítulo, esmiuçamos o programa Escolas 

Bilíngues, que motivou o desenvolvimento desta pesquisa. Apresentamos, 

primeiramente, o contexto em que surgiu, o conceito de bilinguismo e o tipo de 

programa de EB que serviu como base para a sua elaboração. Em seguida, expomos 

os elementos que compõem o programa – a escola e o seu ambiente, o corpo docente, 

as turmas e a sua rotina, o material didático e a aplicação do CLIL e o exame de 

Cambridge para o 5º ano. Finalizamos com uma análise do programa Escolas 

Bilíngues, a partir dos elementos expostos e tendo como base a revisão sobre 

bilinguismo e educação bilíngue feita previamente nos primeiros capítulos. 
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Esperamos, desta forma, colaborar para o aprofundamento dos estudos acerca do tema 

no país.     

 

	
1	A	EVOLUÇÃO	DO	CONCEITO	DE	BILINGUISMO	
	
	
	

“É difícil começar qualquer discussão sobre bilinguismo 

postulando uma definição geralmente aceita do fenômeno e 

não encontrar algum tipo de crítica. Bilinguismo enquanto 

conceito é carregado de significados infinitos. As definições 

são inúmeras e estão sendo continuamente proferidas sem 

nenhum senso real de progresso, como se a lista continuasse 

a se estender. Se nos voltarmos para algumas poucas 

definições, suas inadequações tornam-se imediatamente 

aparentes.” (BAETENS BEARDSMORE, 1986)2 

  

 

Definir o que vem a ser bilinguismo é muito mais complexo do que podemos 

inicialmente imaginar. Isso porque são variados os motivos e os contextos que levam 

à necessidade de comunicação em mais de uma língua. Esses motivos podem estar 

ligados a fatores políticos, sociais, econômicos, religiosos, culturais, educacionais. E 

os contextos que levaram e levam ao contato entre línguas na história da civilização 

são diversos: invasão militar, urbanização, industrialização, imigração, comunidades 

de fronteiras, comunidades indígenas que não estão isoladas, o domínio de 

determinadas línguas no mundo, como já foi o caso do grego, do latim, do francês, e 

atualmente do inglês etc. Além disso, para complexar ainda mais, diversificados 

padrões de bilinguismo podem ser desenvolvidos. Levemos em consideração o 

contexto de imigração – os grupos que entram em contato podem ambos aprender um 

a língua do outro grupo; o grupo que imigra aprende a língua da área para onde se 

mudou; e ainda, os habitantes originais de uma terra podem adotar a língua de seus 

colonizadores (GROSJEAN, 2001:31). 

																																																								
2	Tradução do autor do original: “It is no easy to start any discussion on bilingualism by positing a  
generally accepted definition of the phenomenon that will not meet with some sort of criticism. 
Bilingualism as a concept has open-ended semantics. Definitions are numerous and are continually 
being proffered without any real sense of progresso being felt as the list extends. If we turn just a few 
definitions their indequacies immediately become apparent.” 
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Em estudos iniciais acerca do tema, por volta dos anos 1950 e 1960, 

pesquisadores preocupavam-se em medir graus de bilinguismo objetivamente em 

termos quantitativos. Tal fator levou a uma grande concentração de estudos acerca de 

aspectos que são mais facilmente medidos, como a quantidade de vocábulos. A partir 

desses estudos, termos como bilíngue ideal (ideal bilingual), bilinguismo completo 

(full bilingualism) e bilinguismo equilibrado (balanced bilingualism) foram cunhados 

(ROMAINE, 1996: 584).   

Entre os leigos, a falta de familiaridade com o tema leva à permanência de 

mitos acerca do que caracteriza um indivíduo bilíngue – por exemplo: falantes 

monolíngues são a maioria no mundo; indivíduos bilíngues têm controle nativo de 

ambas as línguas que falam em todas as quatro habilidades (fala, compreensão, leitura 

e escrita); indivíduos bilíngues aprenderam suas línguas durante a infância e não 

falam com sotaque em nenhuma delas; para os bilíngues é fácil fazer tradução de uma 

língua para a outra; todos os indivíduos bilíngues são também biculturais etc. 

(GROSJEAN, 2010). No entanto, se paramos para dar um pouco mais de atenção à 

questão da fluência nativa e ao desempenho proficiente em todas as habilidades, por 

exemplo, como qualificamos, então, uma pessoa que sabe o suficiente de uma 

segunda língua para se expressar em contexto informal, mas que não consegue se 

comunicar com desenvoltura em ambiente acadêmico? Não devemos considerá-la 

bilíngue? E o que dizer de pessoas que leem e escrevem bem, mas que não 

conseguem se expressar oralmente com naturalidade em uma L2? “Bilinguismo 

deveria, então, ser um termo relativo?” (WEI, 2005: 5) Existem níveis diferentes de 

bilinguismo? Uma pessoa pode deixar de ser bilíngue? O que é ser bilíngue afinal?  

O significado do conceito de bilinguismo foi se transformando, evoluindo e 

mudando com o tempo. Na academia, a ideia de “controle nativo” de uma segunda 

língua como uma característica que define o conceito foi perdendo força entre os 

estudiosos do tema. Outras diversas questões começaram a ser levadas em 

consideração e o termo foi ganhando diferentes acepções quando passado de um autor 

a outro, de um contexto a outro.  

Como nos aponta Benedetta Bassetti e Vivian Cook (2011), as primeiras 

definições do conceito de bilinguismo se dividem na sua maioria em dois grupos. Um 

primeiro grupo assume que ser bilíngue significa ter conhecimento de duas línguas e 

ser capaz de fazer uso delas com o mesmo alto nível de proficiência em qualquer 

situação. Com o desenvolvimento dos estudos acerca do tema, o leque foi se abrindo e 
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dando espaço ao segundo grupo, para o qual o simples fato de um indivíduo ser capaz 

de fazer uso de duas línguas “em qualquer nível” (BASSETI e COOK, 2011) indica 

sinal de bilinguismo. Bassetti e Cook (2001) afirmam,  

 
Essas definições opõem  um ‘completo’ conhecimento de 

duas (ou mais) línguas a ‘qualquer’ habilidade de uso da 

segunda língua; elas diferem no quanto de uma segunda 

língua (L2) se é considerado para definir um indivíduo como 

bilíngue. Por trás desta oposição, encontra-se uma segunda 

questão de ‘conhecimento’ de uma outra língua versus 

‘habilidade de uso’ de uma outra língua. (2011: parte B, cap. 

7, p. 5)3 
 

Leonard Bloomfield é dos linguistas que se encaixam no primeiro grupo e foi 

dos teóricos que entendiam que um indivíduo só poderia ser considerado bilíngue se 

tivesse “o controle nativo de duas línguas” (BLOOMFIELD, 1933: 56). Para ele, 

quando o indivíduo alcança um nível de proficiência na L2 que o torna indistinguível 

dos falantes originais daquela língua, e quando isso acontece sem haver perda da sua 

primeira língua, o resultado é o bilinguismo. Segundo o linguista, isso acontece 

ocasionalmente entre adultos e com mais frequência entre crianças, que fariam a 

aquisição  da L2 com mais facilidade em contextos propícios, como por exemplo em 

comunidades em área de fronteira, famílias com pais de diferentes nacionalidades etc. 

É interessante notar que o próprio Bloomfield afirma que “não se pode definir um 

grau de perfeição que um indivíduo possa alcançar para se tornar bilíngue: tal 

distinção é relativa” (1933: 55, 56). 

A afirmação de Bloomfield tem força ainda nos dias de hoje. Para o senso 

comum, é bilíngue o indivíduo com fluência nativa em dois idiomas. Mas como 

Grosjean (2010) bem nos lembra, se formos considerar  bilíngue somente aqueles 

capazes de se passarem por monolíngues em cada uma das línguas que fala, 

deveríamos começar a pensar em como rotular todas as pessoas que fazem uso de 

duas ou mais línguas regularmente no seu dia a dia, mas que não possuem fluência 

																																																								
3	Tradução do autor do original: “These definitions then oppose ‘complete’ knowledge of two (or 

more)  
languages against ‘any’ ability to use the second language at all; they differ in how much of the second  
language (L2) they consider it takes to be bilingual. Concealed in the maximal/minimal question is a 
second issue of ‘knowledge’ of another language versus ‘ability to use’ another language.”	 
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nativa, que falam com sotaque. Segundo a definição acima, esse grupo não poderia 

ser considerado bilíngue, mas podemos afirmar que monolíngues essas pessoas 

também não são, pois vivem suas vidas com mais de uma língua. 

No segundo grupo, Bassetti e Cook (2011) destacam Einar Haugen, para quem 

poderia se considerar um indivíduo bilíngue a partir do momento em que ele fosse 

“capaz de produzir enunciados com sentido na outra língua” (HAUGEN, 1953, apud 

HAUGEN, 1974:10). Haugen (1969, apud GROSJEAN, 2010: 21, 22) dizia ser 

praticamente impossível manter puros os padrões de duas ou mais línguas de forma 

que uma pessoa falasse e entendesse perfeitamente e fosse capaz de reproduzir em 

uma língua o sentido da outra sem violar o uso de nenhuma delas. Em outras palavras:  

o bilíngue não é dois monolíngues em uma única pessoa (GROSJEAN, 1998). 

Um pouco mais tarde, Einar Haugen (1974) volta a definir o conceito de 

bilinguismo dizendo este ser um termo que cobre pessoas com diversas habilidades 

linguísticas, que têm em comum o fato de não serem monolíngues. O autor esclarece 

que sua definição não especifica o quanto o falante deve saber  de cada língua nem o 

quão diferentes são os idiomas, devendo tais fatores serem uma questão de decisão 

arbitrária. Ou seja, estariam incluídos na definição um completo bilinguismo passivo 

– quando uma pessoa entende, mas não fala um idioma –  e dialetos – seria 

considerado bilíngue também o indivíduo que falasse dois ou mais dialetos, além de 

línguas.  

Bassetti e Cook (2011) explicitam o fato de que, de uma forma ou de outra, 

ambos os grupos definem o conceito de bilinguismo tendo como base falantes nativos 

monolíngues. Para o primeiro grupo, o indivíduo bilíngue deve ter a competência 

linguística de um falante monolíngue em ambas as línguas. Para o segundo grupo, o 

indivíduo bilíngue deve fazer uso de cada uma delas do mesmo jeito que um 

indivíduo monolíngue. Os autores sublinham que os teóricos desconsideram o fato de 

que falantes de mais de uma língua têm um conhecimento delas e produzem de forma 

diferente do falante monolíngue – por exemplo, indivíduos bilíngues fazem uso de 

code-switching e tradução. 

Concordamos em parte com os autores e vemos como de extrema importância 

o fato de que é preciso esse reconhecimento de que falantes bilíngues produzem de 

forma diferente de falantes monolíngues. No entanto, não encontramos em Haugen 

provas de que para um indivíduo ser considerado bilíngue ele deva fazer uso da língua 

como um monolíngue. Mesmo porque o autor, ele próprio um indivíduo bilíngue 
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(nascido nos Estados Unidos, filho de noruegueses), tinha consciência da 

complexidade do tema.  

Assim como Haugen, Uriel Weinreich também ultrapassa a ideia de “controle 

nativo”, afastando-se da problemática da fluência, para optar pelo uso da língua como 

critério para definir o conceito. Para Weinreich, aquele que alterna habitualmente em 

duas línguas é bilíngue (WEINREICH, 1953, apud GARCIA, 2009: Parte II, capítulo 

3, p.14). O autor apresenta três tipos de bilinguismo: coordenado, composto e 

subordinado. No bilinguismo coordenado, o falante teria controle do sistema 

linguístico de cada uma das línguas, mantendo os sinais linguísticos de ambas 

separados. No bilinguismo composto, o falante teria controle do sistema sonoro de 

cada uma das línguas, porém os significados e as estruturas de uma língua podem ser 

aplicados à outra. No bilinguismo subordinado, o falante estrutura a segunda língua 

baseando-se na primeira (WEINREICH, 1953, apud SAVEDRA, 2009).  

Desta forma, Haugen e Weinreich tornam a definição do conceito de 

bilinguismo mais abrangente. E como bem afirma Grosjean: 

  
O número de pessoas que podemos considerar bilíngues 

aumenta consideravelmente quando concentramos na língua 

em seu uso. Em um extremo, encontramos o trabalhador 

imigrante que fala um pouco da língua do país que o recebe, 

mas que não lê nem escreve na mesma. No outro extremo, 

temos o intérprete profissional que fala fluentemente duas 

línguas. No entremeio, encontramos o cientista que lê e 

escreve artigos em uma segunda língua, mas raramente a usa 

para se comunicar oralmente, o esposo estrangeiro que 

interage com seus amigos na sua primeira língua, o membro 

de uma minoria linguística que usa essa língua somente em 

casa e que usa a língua dominante em todos os outros meios, 

o surdo que usa língua de sinais com seus amigos, mas usa 

uma língua falada (na forma escrita normalmente) com uma 

pessoa ouvinte, e por aí vai. Apesar da grande diversidade 

dentre essas pessoas, todas elas têm uma característica em 

comum: elas levam suas vidas com duas ou mais línguas. 

(2010: 22)4 

																																																								
4	Tradução do autor do original: “The range of who can be considered bilingual increases considerably  
when one concentrates on language use. At one end we find the migrant worker who may speak with 
some difficulty the host country’s language and who does not read and write it. At the other end, we 
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Diebold vai mais além, dando status  de bilíngue a um indivíduo ainda nos 

primeiros estágios de aquisição de uma L2. O autor cunha o termo ‘bilinguismo 

incipiente’ referindo-se a um estágio embrionário de contato entre duas línguas. Desta 

forma, o teórico considera bilíngue mesmo uma pessoa que esteja na fase inicial de 

aprendizagem de uma L2, incapaz ainda de produzir enunciados com sentido – 

incluindo nessa ideia as quatro competências linguísticas: fala, audição, leitura e 

escrita. (DIEBOLD, 1964, apud GARCÍA, 2009:14; apud MOURA, 2009:41)  

Baker aponta para o fato de que ser muito inclusivo é quase tão perigoso 

quanto ser muito exclusivo (2002: 6). Desta forma, assim como Bloomfield termina 

por excluir a maior parte dos indivíduos bilíngues com a sua ideia de “controle 

nativo” da língua, Diebold termina por incluir praticamente o mundo inteiro, visto que 

hoje em dia quase todos temos algum conhecimento de uma L2, e desta forma pode 

tornar a discussão acerca do tema por demais ambígua e imprecisa. 

Baker define o indivíduo bilíngue como aquele capaz de usar mais de uma 

língua (BAKER, 2002). Similarmente, Li Wei (2005) afirma que o termo define 

indivíduos que possuem mais de duas línguas, devendo-se incluir nesse grupo pessoas 

com diferentes graus de proficiência, assim como pessoas que fazem uso de três ou 

mais línguas. Para Baker (2002) dizer quem é ou não bilíngue dependerá do propósito 

da definição, logo, diferenças na classificação continuarão a existir. Para o autor, 

focar no uso  da língua no seu dia a dia é a melhor saída. 

Grosjean afirma que são bilíngues aqueles que fazem “uso de duas ou mais 

línguas (ou dialetos) em seu dia a dia” (2010: 4). Para o autor, a maioria dos falantes 

bilíngues usam suas línguas para propósitos distintos, em diferentes situações, com 

diferentes pessoas. Logo, não precisam ter o mesmo nível de proficiência nas línguas 

que falam. Ele completa:   

 
O nível de fluência que eles atingem em uma língua (mais 

especificamente, em uma habilidade da língua) dependerá do 

																																																																																																																																																															
have the professional interpreter who is fully fluent in two languages. In between, we find the scientist 
who reads and writes articles in a second language but who rarely speaks it, the foreign-born spouse 
who interacts with friends in his first language, the member of a linguistic minority who uses the 
minority language only at home and the majority language in all other domains of life, the Deaf person 
who uses sign language with her friends but a spoken language (often in its written form) with a 
hearing person, and so on. Despite the great diversity among these people, they all share a common 
feature: they lead their lives with two or more languages.”  
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quanto eles precisam daquela língua, além de ela se ater a 

um meio específico. Consequentemente, muitos indivíduos 

bilíngues dominam uma das línguas, alguns não sabem ler 

nem escrever em uma das línguas e outros têm um 

conhecimento passivo da língua (compreendem, mas não 

falam). Pode ser que alguns poucos bilíngues sejam fluentes 

igual e perfeitamente nas línguas que fala [...]. (2010: 21)5 

 

Para Bassetti e Cook (2011), o indivíduo bilíngue pode compreender uma de 

suas línguas em um nível de proficiência diferente do que ele produz. Logo, o 

indivíduo capaz de compreender e ler bem, mesmo sem saber falar esse idioma, deve 

ser considerado bilíngue. E completam que para os teóricos que estudam o 

bilinguismo relacionado à cognição, uma pessoa que tenha aprendido Latim e 

entendido a complexidade do seu sistema gramatical, mesmo sem falar Latim, não 

poderá mais ser visto como um monolíngue. Para eles, o impacto de uma segunda 

língua no pensamento deve se estender a diferentes tipos de conhecimento de uma L2, 

como por exemplo o do pesquisador que escreve a gramática de uma língua que ele 

não sabe falar ou de crianças que aprendem conteúdos gramaticais de uma L2 na 

escola sem saber se expressar oralmente no idioma. E mais, a diferentes grupos de 

pessoas cabem diferentes definições, dependendo de seus objetivos. Os autores 

afirmam: “para educadores, uma definição focada no uso será mais útil, por exemplo, 

‘uma criança bilíngue é aquela que regularmente precisa compreender ou falar (use) 

mais de uma língua’. Para os propósitos de um pesquisador da cognição bilíngue, 

bilíngue é uma pessoa que sabe mais de uma língua, independente da habilidade de 

produção, e independente de qualquer das línguas ser falada, escrita ou em sinais” 

(BASSETTI e COOK, 2011: 14). 

A partir da década de 1970 novos campos de estudos foram desenvolvendo 

pesquisas acerca do tema, o que foi levando à discussão de aspectos em torno do 

conceito que ainda não vinham sendo explorados. A começar pelo amplo e 

especializado campo da Linguística, vimos diversos aspectos relacionados aos estudos 

sobre bilinguismo serem espalhados pelas subdisciplinas e campos de pesquisas afins 

																																																								
5	Tradução do autor do original: “The level of fluency they attain in a language (more specifically, in a  
language skill) will depend on their need for that language and will be domain specific. Hence, many  
bilinguals are dominant in one language, some do not know how to read and write one of their 
languages, and others have only passive knowledge of a language. Perhaps a sprinkling of bilinguals 
may have equal and perfect fluency in their languages”  
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– Linguística Aplicada, Linguística Histórica, por exemplo. O tema também chama 

atenção de pesquisadores de disciplinas com interesse em aspectos da linguagem, 

porém, a tendência tem sido focar em apenas alguns aspectos do bilinguismo e 

negligenciar outros. Psicólogos, por exemplo, investigam o que acontece na mente de 

indivíduos bilíngues; sociólogos enxergam indivíduos bilíngues como elementos em 

conflitos culturais; educadores atêm-se a questões entre bilinguismo e inteligência, se 

há tipos bons e ruins de bilinguismo e em que circunstâncias eles surgem, além de 

preocuparem-se também com o bilinguismo em relação a políticas públicas; 

pesquisadores do campo de estudos internacionais veem bilinguismo como elemento 

essencial na comunicação entre culturas (ROMAINE, 1996). Romaine afirma:   
 

Em cada uma dessas disciplinas, porém, o bilinguismo é 

normalmente visto como incidental e tem sido tratado como 

um caso especial ou como um desvio da norma. Logo, cada 

disciplina por si só parece adicionar uma certa fatia de 

tendência ao nosso entendimento do que vem a ser 

bilinguismo com suas complexas inter-relações psicológicas, 

linguísticas e sociais. (1996: 573)6 

  

Romaine nos lembra que Mackey (1968) defende o ideal de uma perspectiva 

que reúna os diversos interesses citados acima e os faça complementarem-se uns aos 

outros, uma vez que, segundo o autor, isso faria sentido pois o bilinguismo é um 

fenômeno não da língua, mas de seu uso. E complementa: “o estudo do bilinguismo 

pode ser dito como parte do campo da sociolinguística na medida em que esta se 

preocupa com a forma como a língua é usada na sociedade. Mesmo comunidades 

monolíngues não são homogêneas porque há normalmente variedades regionais, 

sociais e estilísticas dentro do que é visto como ‘uma língua’” (apud. ROMAINE, 

1996). 

Mackey (1968, apud ROMAINE, 1996; apud MEGALE, 2012; 1970, apud 

GARCÍA, 2009) é direto ao definir o conceito de bilinguismo simplesmente como o 

uso alternado de duas ou mais línguas. No entanto, o autor afirma que definir o ponto 

																																																								
6	Tradução do autor do original: “In each of these disciplines, however, bilingualism is too often seen 

as  
incidental and has been treated as a special case or as a deviation from the norm. Each discipline on its 
own therefore seems to add in a rather piecemeal fashion to our understanding of bilingualism with its 
complex psychological, linguistic, and social interrelationships.” 
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em que um indivíduo alcança a condição de bilíngue é arbitrário e pode ser até mesmo 

impossível. Logo, para estudar o conceito de bilinguismo, devemos levar em 

consideração sua relatividade e a complexidade em que ele se dá em seus diversos 

contextos devendo dar atenção às seguintes questões: 1) o grau de proficiência do 

falante – o nível de profeiciência não precisa ser equivalente em todas as habilidades, 

desta forma, o indivíduo pode apresentar vasto vocabulário, mas apresentar pronúncia 

deficiente em uma das línguas –; 2) a função e o uso das línguas – as situações em 

que o indivíduo faz uso de suas línguas –; 3) a alternância de código – como e com 

qual frequência o indivíduo alterna entre as línguas –; 4) a interferência – como uma 

língua influencia a outra e como uma interfere na outra. O autor torna a definição 

mais abrangente partindo do individual para o social, pensando a língua como 

instrumento “de comunicação que só tem sentido na interação” (MOURA, 2009: 42).  

Para Hamers e Blanc (2000), a maioria das propostas oferecidas apresentam 

pontos falhos. Um primeiro ponto falho seria as pesquisas serem baseadas em uma 

visão unidimensional – dá-se atenção somente ao aspecto da proficiência, da 

competência do falante. Ao contrário, os autores enxergam a necessidade de uma 

abordagem multidisciplinar para analisar o tema, e visto que a aquisição da língua faz 

parte de um processo multidimensional, partem desse ponto de vista para buscar 

definir o conceito de bilinguismo. Além disso, os autores consideram necessário 

abordagens disciplinares específicas para diferentes níveis de análises, logo, uma 

abordagem psicológica a nível individual, sociopsicológica  a nível interpessoal e 

sociológica a nível intergrupal. Por fim, para eles, qualquer modelo de 

comportamento bilíngue deve ser consistente com um modelo mais geral de 

comportamento linguístico, que tem como princípios básicos “a constante interação 

de dinamismos sociais e individuais da língua, os complexos processos entre as 

formas  de comportamento linguístico e as funções em que são utilizados, a interação 

recíproca entre língua e cultura – autorreguladores que caracterizam todos os 

comportamentos de ordem elevada – e consequentemente a língua e a valorização que 

é central para toda esta dinâmica e interação” (MEGALE, 2012: 84). 

Na busca por uma definição mais precisa, os autores optam por dar duas faces 

que se complementam para melhor definir o fenômeno: bilinguismo e bilingualidade. 

O termo bilinguismo  seria aplicado no nível social, no campo das línguas em contato, 

enquanto o termo bilingualidade, a sua outra face, se aplicaria ao nível individual. 
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Mais especificamente, os autores definem bilinguismo e bilingualidade da seguinte 

forma: 

 
O conceito de bilinguismo refere-se ao estado de uma 

sociedade linguística em que duas línguas encontram-se em 

contato, e como resultado dois códigos linguísticos são 

usados na mesma interação e há um número de indivíduos  

bilíngues (bilinguismo social/ societal bilingualism); aí 

inclui-se também o conceito de bilingualidade (ou 

bilinguismo individual). Bilingualidade é o estado 

psicológico de um indivíduo que tem acesso a mais de um 

código linguístico como meio de comunicação social; o 

nível de acesso varia de acordo com um número de 

dimensões (HAMERS, 1981 apud HAMERS e BLANC, 

2000: 6)7.8  

 

Ao abordar o tema, os autores determinam que deve-se levar em consideração 

alguns fatores. Com relação ao indivíduo, deve-se analisar não só a competência do 

indivíduo bilíngue, mas também outras dimensões de igual importância como 

organização cognitiva, idade de aquisição da L2, presença ou não de indivíduos 

falantes da L2 no ambiente em questão, status das línguas envolvidas e identidade 

cultural.  

Na dimensão referente à competência relativa, é analisada a relação entre as 

duas competências linguísticas, chegando a uma distinção entre bilingualidade 

equilibrada e bilingualidade dominante. A bilingualidade equilibrada refere-se a um 

estado de equivalência de competência nas duas línguas, e não deve ser confundida 

com um alto nível de competência nas duas línguas. Segundo os autores, ela refere-se 

a um “estado de equilíbrio alcançado pelos níveis de competência nas duas línguas 

comparado à competência monolíngue” (HAMERS e BLANC, 2000: 27). Já a 

bilingualidade dominante indica o domínio da competência em uma língua com 

relação à outra.  
																																																								
7	Grifos do autor. 
8		Tradução do autor do original: “The concept of bilingualism refers to the state of a linguistic                      
community in which two languages are in contact with the result that two codes can be used in the 
same interaction and that a number of individuals are bilingual (societal bilingualism); but it also 
includes the concept of bilinguality (or individual bilingualism). Bilinguality is the psychological state 
of an individual who has access to more than one linguistic code as a means of social communication; 
the degree of access will vary along a number of dimensions.” 
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Com relação à organização cognitiva, chega-se à distinção entre 

bilingualidade composta e bilingualidade coordenada. A bilingualidade composta 

refere-se a um sistema em que dois signos linguísticos são associados a somente uma 

representação cognitiva (ex. Família [signo] e Family [signo] = Família/Family [uma 

representação cognitiva]). Por outro lado, em um sistema coordenado, dois signos 

linguísticos encontrarão, cada um, duas formas distintas de representação (ex. Família 

[signo] = Família [representação linguística] e Family [signo] = Family 

[representação cognitiva]). Essa distinção relaciona-se a diferenças de organização 

cognitiva. Uma pessoa que tenha aprendido ambas as línguas em um mesmo contexto 

quando criança está propícia a ter uma única representação cognitiva para duas 

traduções equivalentes. Por outro lado, uma pessoa que tenha  aprendido a L2 em 

contexto diferente da L1 muito provavelmente terá representações separadas para 

cada uma das representações de traduções equivalentes. 

De acordo com a idade de aquisição, identifica-se três tipos de bilingualidade: 

infantil, adolescente (quando ocorre a aquisição da L2 durante essa fase)  e adulta 

(aquisição da L2 que ocorre durante a idade adulta). À bilingualidade infantil são 

identificadas duas subdivisões: bilingualidade simultânea e bilingualidade sequencial. 

A bilingualidade simultânea refere-se à aquisição de duas línguas ao mesmo tempo. 

Neste caso, a criança adquire duas línguas maternas, denominadas La e Lb (ex. 

crianças filhas de pais falantes de línguas distintas). Identifica-se a bilingualidade 

sequencial quando a criança adquire a segunda língua ainda na infância, mas antes de 

alcançar a maturidade na língua materna. Neste caso, denomina-se L1 a língua 

materna e L2 a segunda língua. 

A quarta dimensão reporta-se à existência ou não de  comunidades falantes de 

ambas as línguas no ambiente em questão. Quando uma língua é tida como materna 

em uma comunidade e pode ser usada ou não para propósitos institucionais, refere-se 

a essa língua como endógena. Denomina-se exógena a língua que é tida como oficial, 

mas é utilizada somente para propósitos institucionais. 

De acordo com o status das línguas em uma determinada comunidade, são 

identificados diferentes tipos de bilingualidade. Refere-se a bilingualidade aditiva 

quando ambas as línguas são valorizadas no desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

Desta forma, a aquisição da língua estrangeira ocorre sem prejuízos para a língua 

materna e sem haver a perda desta. Em oposição, encontramos a bilingualidade 
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subtrativa, em que identifica-se a perda da língua materna ou prejuízos no 

desenvolvimento cognitivo da criança com relação à L1 durante a aquisição da L2. 

Finalmente, no que remete à identidade cultural, são identificados quatro tipos 

diferentes de bilingualidade: 1) bicultural, 2) monocultural em L1, 3) bilingualidade 

aculturada em L2 e 4) bilingualidade descultural. No caso da bilingualidade 

bicultural, inclui-se o indivíduo que se identifica com a cultura das duas línguas que 

fala e é aceito por ambos os grupos culturais. No segundo tipo, o indivíduo se 

identifica e é aceito por apenas um grupo cultural – o da sua língua materna. Esse 

fator não sugere que o indivíduo não faça uso de duas línguas no seu dia a dia – ele é 

considerado bilíngue, mas não bicultural. O tipo de bilingualidade aculturada em L2 

aponta para um indivíduo que renunciou a sua identidade cultural relacionada à língua 

materna e passou a adotar os valores culturais referentes ao grupo de falantes da L2. 

Por último, identifica-se bilingualidade descultural quando um indivíduo renuncia sua 

própria identidade cultural e falha ao tentar adotar a cultura dos falantes da língua 

estrangeira.              

 
Quadro 1 - Resumo das dimensões psicológicas de bilingualidade para Hamers e Blanc 

Dimensões Tipo de bilingualidade Definição 

1. Competência Relativa a) Bilingualidade Equilibrada  L1=L2 

b) Bilingualidade Dominante L1>L2 ou L1<L2 

2. Organização Cognitiva a) Bilingualidade Composta  1 representação para duas 

traduções 

b) Bilingualidade Coordenada  2 representações para 2 

traduções 

3. Idade de Aquisição a) Bilingualidade Infantil Lb/2 adquirida antes dos 10 /11 

anos  

   i) simultânea L1 e L2 adquiridas ao mesmo 

tempo 

  ii) consecutiva L2 adquirida posteriormente a 

L1 

b) Bilingualidade Adolescente L2 adquirida entre 11 e 17 anos 

c) Bilingualidade Adulta L2 adquirida após os 17 anos 

4. Presença de comunidade 

falante de L2 no ambiente 

a) Bilingualidade Endógena Presença de comunidade falante 

de L2  

b) Bilingualidade Exógena Ausência de comunidade falante 

de L2  



	 29	

5. Status das línguas a) Bilingualidade Aditiva L1 e L2 valorizadas socialmente 

– não há perda ou prejuízo da 

L1 

b) Bilingualidade Subtrativa L2 valorizada às custas da L1 – 

há perda ou prejuízo da L1 

6. Identidade Cultural Bilingualidade Bicultural Identificação positiva com os 

dois grupos 

Bilingualidade Monocultural Identidade cultural referente à 

L1 ou à L2 

Bilingualidade Acultural Identidade cultural referente 

apenas à L2 

Bilingualidade Descultural Sem identidade cultural 

HAMERS e BLANC, 2000: 26 

 

 

Megale (2012) nos apresenta a visão de Dias e Salgado (2010) que 

complementa que cada indivíduo possui um grau de bilingualidade. Tal grau de 

bilingualidade “é mutável e dinâmico de acordo com as situações de bilinguismo que 

lhes são apresentadas, assim, significando que a manifestação da bilingualidade está 

diretamente relacionada às necessidades apresentadas pelos contextos.” (DIAS e 

SALGADO, 2010 apud MEGALE, 2012: 82) Levando esse fato em consideração, os 

autores atestam que a primeira pergunta a ser feita para identificar se um indivíduo é 

bilíngue ou não deve ser: “Quem decide que alguém é bilíngue?”. Para os autores, 

muitas vezes um indivíduo entende-se como bilíngue, mas na verdade não o é. Os 

fatores que definirão sua condição de bilíngue estão ligados a “critérios e exigências 

da situação ou evento social em questão” e “é necessária a identificação do contexto 

no qual esse bilinguismo se manifesta e a análise de quais fatores relevantes, nesse 

contexto, devem ser levados em consideração para a identificação do indivíduo 

bilíngue.” (DIAS e SALGADO, 2010 apud MEGALE, 2012: 82)  

Savedra também opta pelo desdobramento da definição, apostando nos 

conceitos de bilinguismo e de bilingualidade. A autora define o conceito de  

bilinguismo como “a situação em que coexistem duas línguas como meio de 

comunicação num determinado espaço social, ou seja, um estado situacionalmente 

compartimentalizado de uso de duas línguas” (SAVEDRA, 2009: 127-128). E 

distingue bilinguismo do conceito de bilingualidade, que representaria “os diferentes 

estágios de bilinguismo, pelos quais os indivíduos, portadores da condição de 
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bilíngue, passam na sua trajetória de vida” (SAVEDRA, 2009: 128). Partindo da 

defesa de que as situações de bilinguismo são relativas, a autora identifica duas 

dimensões de bilingualidade: contexto de aquisição das línguas e uso funcional 

variado. 

O contexto de aquisição tem dois elementos diferenciadores: idade e 

maturidade linguística. Nessa dimensão, é analisado o momento em que se dá início a 

condição de bilíngue. Ambas as línguas são consideradas L1 (L1a + L1b) se foram 

adquiridas conjuntamente; no caso de uma língua ter sido adquirida após a outra, 

estando a primeira ainda em processo de maturação, temos L1 + L2; se a segunda 

língua adquirida após a primeira já tiver alcançado um estágio de maturação, temos 

LM + LE (língua materna + língua estrangeira) ou LM + LA (língua materna + língua 

alvo).  
 

 

Quadro 2 - Tipo de bilinguismo de acordo com contexto de aquisição 

Época de aquisição Tipo de bilinguismo 

Infância L1ab ou L1 + L2 

Adolescência L1 + L2 ou LM + LE 

Adulto LM + LE 

SAVEDRA, 2009: 129 

 

 

Através da dimensão do uso funcional variado, a autora identifica qual de duas 

línguas predomina nos distintos ambientes de comunicação: familiar, social, escolar e 

profissional. Dependendo do contexto das situações e dos indivíduos participantes, 

ambas as línguas podem ser dominantes (quando há uso paralelo e constante) ou uma 

língua pode ser mais dominante que a outra.  

García (2009) refuta  algumas questões propostas por Hamers e Blanc (2000). 

A começar, no que diz respeito à bilingualidade equilibrada, a autora atesta que não 

devemos pensar o bilinguismo como uma fórmula de 1 + 1 = 2. Para ela, acreditar 

nesse tipo de bilinguismo implica entender o indivíduo como duas pessoas diferentes, 

uma fluente em cada língua, no entanto, “mais realisticamente, uma pessoa bilíngue é 

aquela que língua de maneira diferente e que tem experiências diversas e distintas em 

cada uma das duas línguas” (GARCÍA, 2009: 15).  

Maher (2007) posiciona-se de forma parecida: 
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O bilíngue – não o idealizado, mas o de verdade – não 

exibe comportamentos idênticos na língua X e na língua Y. 

A depender do tópico, da modalidade, do gênero discursivo 

em questão, a depender das necessidades impostas por sua 

história pessoal e pelas exigências de sua comunidade de 

fala, ele é capaz de se desempenhar melhor em uma língua 

do que na outra – e até mesmo de se desempenhar em apenas 

uma delas em certas práticas comunicativas. (MAHER, 

2007:73, apud MEGALE, 2012: 81) 

 

Com relação aos tipos de bilingualidade subtrativa e aditiva expostos por 

Hamers e Blanc (2000), podemos observar que o bilinguismo ainda é visto por eles a 

partir de uma norma monolíngue. Os autores criam suas definições levando em conta 

que o indivíduo bilíngue tenha uma relação com ambas as sua línguas da mesma 

forma que um monolíngue. Isso fica claro quando os autores nomeiam e separam 

claramente as duas línguas em L1, referindo-se à língua materna, e L2, referindo-se à 

língua estrangeira. Mas para além desta separação de início óbvia, García (2009) julga 

necessário repensar o conceito de bilinguismo e o sujeito bilíngue para melhor se 

ajustar às exigências comunicativas do século XXI. Desta forma, a autora considera 

imprescindível desviar-se da ideia de bilinguismo como duas línguas separadas.  

Os tipos de bilinguismo apresentados até então partem de uma visão 

monoglóssica. No entanto, como bem atesta García (2009), para dar conta da 

complexidade linguística atual é necessário definir os tipos de bilinguismo partindo de 

práticas linguísticas heteroglóssicas. Partindo dessa ideia, García (2009) nos abastece 

com os conceitos de linguar (languaging) e translinguar (translanguaging). Com 

uma obra extensa e uma vida de pesquisa voltada para o campo da educação bilíngue, 

a autora vê como necessárias mudanças conceituais no nosso entendimento de língua, 

mudanças essas que deem suporte às práticas linguísticas das crianças em sala de aula 

– tendo sempre em mente que a língua, além de uma disciplina importante, é também 

o meio como as disciplinas são ensinadas na escola.   

García atribui a linguar o que entendemos como práticas linguísticas, ou seja, 

a forma como usamos a língua para nos expressarmos, para interagirmos etc. O termo 

não é usado para focar na língua em si, mas nas múltiplas práticas discursivas. Já o 

termo translinguar, a autora pega emprestado de Cen Williams (citado em BAKER, 
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2002), para quem o termo nomeava uma prática pedagógica que consiste na 

alternância das línguas em salas de aula bilíngues. Quando, por exemplo, a leitura é 

feita em uma língua e a escrita, em outra; ou os alunos fazem uma atividade em que 

ouvem algo em uma língua e devem discutir sobre o que acabaram de ouvir, na outra 

língua.  

García aplica o termo para indicar o engajamento de indivíduos em “práticas 

discursivas bilíngues ou plurilíngues” (2009: parte II, cap. 3, p. 6). Para ela, 

translinguar é uma “abordagem ao bilinguismo centrada não apenas nas línguas, como 

é o caso normalmente, mas em práticas bilíngues” (2009: parte II, cap. 3, p. 6). 

Indivíduos e comunidades bilíngues precisam translinguar para construir significados, 

para incluir-se e incluir outros em uma conversa, para facilitar a comunicação, assim 

como também para “construir significados mais profundos e dar sentido aos seus 

mundos bilíngues” (2009: parte II, cap. 3, p. 14). Observemos os exemplos que a 

autora nos oferece: 1) uma família bilíngue, que pode ser composta com indivíduos 

bilíngues em diferentes graus e por indivíduos monolíngues, fazendo refeição à mesa 

– os indivíduos precisam translinguar para que haja a inclusão de todos os membros; 

2) crianças de origem hispânica, bilíngues em espanhol e  inglês, nos Estados Unidos, 

que têm que optar por livros infantis em inglês por não haver opção de livros em 

espanhol – elas translinguam ao usar suas línguas para diferentes modalidades. 

Indivíduos bilíngues linguam  de forma bilíngue, ou seja, eles translinguam. 

Desta forma, considerando as práticas discursivas das comunidades 

linguísticas, o seu translinguar, García (2009) expande os modelos de bilinguismo. E 

vê como essencial partir do bilinguismo em si, e não do monolinguismo. A autora nos 

aponta para Baker (2001: 4) que declarou que “possuir duas línguas não é tão simples 

como ter duas rodas ou dois olhos”, e completa que não podemos pensar o 

bilinguismo como as duas rodas de uma bicicleta que funcionam juntas em perfeita 

concordância, mas sim em rodas que se expandam, se contraiam, que se sustentem 

uma à outra, mas também que girem em diversas direções. Isto posto, a autora cita 

Cummins (1984) e sua proposta do que veio a chamar de Common Underlying 

Proficiency – a ideia de que as línguas não são armazenadas separadamente, e que, 

além disso, elas interagem entre si.  
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Figura 1: Common Underlying Proficiency 

Fonte: Cummins (1984 apud GARCÍA, 2009) 

 

Tendo isso em mente, a autora nomeia e acrescenta dois modelos de 

bilinguismo: recursivo e dinâmico. O modelo recursivo refere-se a casos em que há 

revitalização das práticas linguísticas de uma comunidade que haviam sido 

suprimidas. Logo, não parte-se aqui de uma estaca zero. Não parte-se aqui de um 

ponto de vista monolíngue, como no caso do bilinguismo aditivo. O que se vê não é 

apenas a adição de uma outra língua, uma vez que essa língua ainda era usada em 

cerimônias tradicionais e por membros da comunidade em diferentes graus, mas uma 

reconstituição de práticas linguísticas ancestrais. Para García (2009), esse modelo de 

bilinguismo é recursivo pois vai buscar no passado fragmentos de práticas linguísticas 

ancestrais que serão reconstituídas com o objetivo de dar conta de novas funções, 

ganhando assim um impulso para serem projetadas no futuro.  

 

 
Figura 2: Bilinguismo Recursivo 

Fonte: García (2009) 

 

O modelo de bilinguismo dinâmico vem dar conta de um bilinguismo que se 

desenha a partir dos diferentes contextos em que se desenvolve e funciona. Refere-se 

a práticas linguísticas que são múltiplas e que se ajustam a uma esfera multilíngue e 

multimodal do ato comunicativo.  
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Figura 3: Bilinguismo Dinâmico 

Fonte: García (2009) 
 

A autora usa o termo ‘bilinguismo dinâmico’ de forma similar ao termo 

‘plurilinguismo’ usado por pesquisadores europeus. O plurilinguismo diz respeito à 

compreensão de que os cidadãos europeus do século XXI devem dispor de um 

variado repertório de práticas linguísticas para dar conta de diferentes propósitos. 

Segundo os pesquisadores, a atualidade requer habilidades diferenciadas e usos de 

múltiplas línguas, pois os indivíduos cruzam fronteiras físicas e virtuais a todo 

momento. Além de serem estimulados a desenvolverem competência plurilíngue, os 

cidadãos europeus aprendem a valorizar práticas linguísticas diferentes das suas, 

desenvolvendo, assim, tolerância linguística.  

No quadro abaixo, García (2009) apresenta os quatro modelos de bilinguismo 

nos quais, no entendimento da autora, educadores devem pensar ao desenvolver 

programas de educação bilíngue:  

 

 
Quadro 3 - Modelos de Bilinguismo   

Modelo Subtrativo Modelo Aditivo Modelo Recursivo Modelo Dinâmico 

Direciona-se para o 

monolinguismo. 

Busca bilinguismo 

equilibrado. 

Aceita o fluxo do 

bilinguismo. 

Encoraja bilinguismo 

comunicativo e 

dinâmico. 

GARCÍA, 2009: parte II, cap. 3, p. 22  

 

 

Os estudos acerca do tema começaram a ser desenvolvidos muito 

recentemente no nosso meio acadêmico nos cursos de pós-graduação – tais discussões 

chegam muito timidamente aos cursos de graduação das universidades. Há muito, 
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essa situação deveria ser diferente. O Brasil é um país com diversas situações de 

línguas em contatos, um país com um número considerável de indivíduos bilíngues 

encontrados em regiões de fronteiras, em comunidades indígenas, em colônias de 

imigrantes, comunidades de surdos. Logo, se faz necessário estudos que procurem 

pensar essas nossas realidades, na busca de construir um pensamento cada vez mais 

aberto que leve ao reconhecimento das línguas dos grupos de minorias, além de uma 

realidade em que a língua inglesa está cada vez mais presente, que elas passem a ser 

vistas como parte de uma rica pluralidade e não como ameaça à língua portuguesa e o 

que ela representa. Pensar e discutir o tema de bilinguismo é necessário em um país 

como o nosso.  

A intenção neste capítulo foi percorrer os caminhos que levaram a um 

entendimento mais amplo de definição do conceito de bilinguismo. Partindo do início 

do século XX e da ideia de ‘controle nativo’ de Bloomfield (1933) até o século XXI e 

da defesa de García (2009) por mudanças conceituais no nosso entendimento de 

língua que deem suporte às práticas linguísticas das crianças em sala de aula. A autora 

advoga por uma abordagem ao bilinguismo centrada nas práticas bilíngues e não 

apenas nas línguas – e desta forma, uma abordagem que parta do bilinguismo em si e 

não do monolinguismo. 
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2	EDUCAÇÃO	BILÍNGUE:	modelos,	tipos,	fatores	condicionantes	e	ideologias	

 

 
“Em um mundo multilíngue é mais eficiente e racional ser 

plurilíngue9 do que não ser, e esse truísmo se aplica tanto 

para as baleias como para os peixinhos.”10 (FISHMAN, 

1978: 47 apud GARCÍA, 2009) 

 

 

Bilinguismo, plurilinguismo e multilinguismo11 são características que fazem 

parte da história das sociedades desde muito cedo (Lewis, 1977). Segundo Mackey 

(1978), o início de alguma forma de educação bilíngue data de 5.000 anos. Tal forma 

de educar não é um fenômeno da sociedade moderna. O não reconhecimento deste 

fato pode ser perigoso, pois termina por afastar o entendimento de que toda forma de 

																																																								
9	Em inglês, o autor usa o termo multilingual. 
10	Tradução do autor do original: “In a multilingual world it is obviously more efficient and rational to  
be multilingual than not, and that truism increasingly applies to the whales, as well as the minnows.” 
11 Definiremos os conceitos de plurilinguismo e multilinguismo de acordo com o CEFR (Quadro  
Comum Europeu de Referência para línguas), o qual define os conceitos da seguinte forma: 1) 
multilinguismo – coexistência de diferentes línguas em uma dada sociedade, instituição ou contexto; 2) 
plurilinguismo – desenvolvimento de repertórios linguísticos a partir de todas as línguas de um 
determinado contexto. Disponível em:  http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf  
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educação está fincada na história de seu período. Cada tipo de educação bilíngue tem 

suas raízes históricas. Raízes estas ligadas a contextos de imigração, contextos 

indígenas, igualdade por oportunidade de educação, nacionalismo, 

internacionalização etc. (Baker, 2002: 182). É importante se ter a noção de que todo 

tipo de EB foi pensado para alcançar objetivos que dessem conta de questões a serem 

resolvidas levando-se em consideração determinados períodos e contextos.  

É importante ter essa compreensão para entender que não existe um tipo de 

programa de educação bilíngue ideal. Programas não podem ser simplesmente 

importados. É preciso ter o conhecimento das condições que levaram ao seu 

desenvolvimento, para entender os resultados que buscavam ser gerados. Quanto mais 

escolas adotarem programas bilíngues, mais variações destes programas serão 

concebidas, pois para cada tipo de programa importado devem ser feitas adaptações 

de acordo com o contexto, com o grupo a ser atendido, com os objetivos a serem 

alcançados etc. 

Essa compreensão é importante principalmente nos dias atuais em que a 

globalização coloca-nos cada vez mais intensamente em contato com pessoas, suas 

línguas e culturas, do mundo inteiro. Fato que tem motivado uma leva recente de 

projetos de formação de indivíduos e comunidades bilíngues. O governo do Chile, por 

exemplo, através do Ministério Secretaria Geral da Presidência, do Ministério de 

Educação e do Ministério de Economia, Fomento e Turismo elaborou a Estrategia 

Nacional de Inglés 2014-2030 e pretende transformar o país numa nação bilíngue 

(espanhol/inglês) em um período de pouco mais de 10 anos12. No Brasil, novas 

escolas bilíngues surgiram em grande número nas últimas décadas no setor privado, e 

a cada ano desde 2013 são anunciadas novas escolas públicas com programas 

bilíngues.  

Como pudemos observar no capítulo anterior, definir o que vem a ser 

bilinguismo não é uma tarefa fácil. Logo, podemos imaginar que discutir o tema de 

educação bilíngue também não será simples. Podemos colocar uma primeira questão: 

se levarmos em consideração que o objetivo da EB é formar indivíduos bilíngues, não 

podemos negar que o ensino de língua estrangeira também pode levar o aluno a 

alcançar um determinado grau de bilinguismo (Garcia, ano: part. I, cap. I, p. 5). Sendo 

																																																								
12	O governo trabalha para a criação de canais com transmissões em língua inglesa na televisão aberta,  
transformação de escolas públicas de monolíngues em bilíngues, dentre outras iniciativas.            
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assim, um primeiro ponto está em diferenciar a EB do ensino de língua estrangeira. 

Quanto a isso, todos parecem concordar: caracteriza-se como educação bilíngue 

aquela em que a L2 não é ensinada apenas como uma disciplina (de língua 

estrangeira), mas outras disciplinas são instruídas através da L2, assim como da L1. 

No entanto, essa característica não nos serve como norte para definir qualquer 

programa bilíngue. Veremos mais à frente o caso dos programas de submersão, que 

educam crianças de língua minoritária através da língua dominante somente, e além 

disso, não tem como objetivo o bilinguismo, mas o monolinguismo. 

São muitos os tipos de programas existentes, cada um com inúmeras 

variações. William F. Mackey foi um pesquisador importante para o campo da EB. 

Ele propôs uma tipologia elaborada em 1970. O autor distinguiu 90 variáveis de 

acordo com quatro fatores: 1) relação entre a língua falada em casa e a língua falada 

na escola; 2) organização curricular das línguas: o meio, o modelo de 

desenvolvimento, a distribuição das línguas no currículo, a transição de uma língua 

para outra; 3) o caráter linguístico da comunidade e do país; 4) a função, o status, as 

diferenças regionais e internacionais das diversas línguas (MACKEY, 1970, apud 

GARCIA, 2009:18). 

O nosso objetivo a seguir é buscar explorar, entender e identificar traços que 

determinam o campo da EB. Faremos isso a partir de pesquisadores importantes para 

o estudo do tema. Primeiramente, apresentamos diversos tipos/modelos de programas, 

divididos por Colin Baker e Sylvia Prys Jones em ‘Formas Fracas’ e ‘Formas Fortes’ 

de EB. A seguir, enxergamos a necessidade de distinguir entre os conceitos de ‘tipo’ e 

‘modelo’ de programas – Nancy Hornberger nos ajuda em busca de um melhor 

esclarecimento. Josiane F. Hamers e Michel H. A. Blanc nos abastecem com fatores 

que condicionam uma educação bilíngue e aproveitamos para apresentar algumas 

variações de tipos de programas expostos por Baker e Prys Jones. Por último, Ofelia 

García nos orienta por caminhos em um mundo novo pautado por avanços 

tecnológicos que vem acontecendo em velocidade cada vez mais acelerada. Onde 

pessoas atravessam fronteiras virtuais a todo momento; onde fazer contato com 

indivíduos das mais diversas culturas e línguas é algo comum para uma grande parte 

da população mundial. Todos esses fatores vêm moldando indivíduos com um 

repertório linguístico mais complexo. Com tudo isso sendo colocado em questão, a 

pesquisadora nos direciona para a necessidade de repensar ideias e redefinir 

conceitos.  
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2.1 A divisão dos tipos de EB em ‘Formas Fracas’ e ‘Formas Fortes’ por Colin 

Baker e Sylvia Prys Jones  

 

 Uma das primeiras preocupações de Baker e Prys Jones (1998) é deixar claro 

que o termo Educação Bilíngue é ambíguo e nem um pouco óbvio – Cazden e Snow 

(1990) são convocados para reforçar a afirmação: “um simples rótulo para um 

fenômeno complexo”. Através de suas pesquisas, observaram que o termo é usado 

para se referir a situações bem distintas, sendo empregado para definir: 1) um sistema 

educacional que faz uso e promove o uso de duas línguas, alimentando o bilinguismo; 

2) um sistema para crianças de minorias linguísticas em escolas onde encontram-se 

crianças bilíngues ou potencialmente bilíngues, mas com um currículo que não 

favorece o bilinguismo. Paira, aqui, a ambiguidade: como pode um sistema que não 

promove o bilinguismo ganhar o rótulo de Educação Bilíngue? Os autores exploram 

outras questões que refletem tal complexidade: 

- ambas as línguas são usadas na sala de aula? 

- Por quanto tempo as línguas têm sido usadas na escola? 

- Ambas as línguas são usadas por todos ou apenas por alguns alunos? 

- O objetivo é ensinar uma L2 ou ensinar através da L2? 

- O objetivo é dar apoio à língua materna ou fazer a transição para a língua 

majoritária?  

Partindo das questões expostas acima, eles apresentam oito aspectos referentes a 

uma estrutura de EB a nível internacional para tentar desvendar tal complexidade: 

1) A primeira diz respeito ao sistema educacional, monolíngue ou bilíngue, e à 

inserção de crianças bilíngues em cada um destes. Os autores identificam  

três tipos. Um primeiro identificado por escolas que recebem um grupo de 

crianças em sua maioria bilíngues e até plurilíngues, mas, apesar disso, tem 

como objetivo o desenvolvimento de uma língua apenas, tendo como maior 

objetivo a integração e assimilação das crianças à cultura dominante de 

uma sociedade, visando o monolinguismo. Um segundo tipo refere-se a 

escolas cujo objetivo é ensinar duas línguas e através destas duas línguas a 

fim de desenvolver bilinguismo e biletramento. Um terceiro tipo refere-se a 

escolas que recebem crianças de um grupo linguístico dominante para que 
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aprendam uma segunda língua (de grupo dominante ou não), neste caso, a 

maior parte do currículo escolar será ensinado na segunda língua.  

2) O segundo aspecto de EB exposto pelos autores diz respeito à distinção entre 

escolas que ensinam uma segunda língua e escolas que ensinam através de 

uma segunda língua também. E afirmam que o termo é apropriado para o 

segundo caso. 

3) O terceiro refere-se ao fato de a EB estar ligado ao sistema público ou privado. 

Em diversos países, a EB é uma obrigação do Estado. Nesses países, os 

governos sustentam a EB a fim de manter  e desenvolver o bilinguismo nas 

línguas oficiais ou mais faladas. Casos como da Austrália, do Canadá, dos 

Estados Unidos, de Luxemburgo, do País de Gales entre outros. Já em 

outros países a EB desenvolve-se no sistema privado para atender à elite 

interessada em preparar  seus filhos para trabalho, viagens, intercâmbio. Os 

autores referem-se a países onde o bilinguismo ‘floresce’, e dão como 

exemplo as Swiss Finishing Schools e as Escolas Internacionais na Europa. 

Abramos aqui um parêntese para deixar também  como exemplo as nossas 

diversas escolas particulares bilíngues brasileiras destinadas à elite com os 

mesmo propósitos já mencionados. E ainda, com a globalização e a 

presença do inglês, principalmente, cada vez mais frequente em diversas 

esferas, o sentimento de obrigação cada vez mais forte do governo 

brasileiro de financiar a EB para as camadas mais pobres da sociedade – a 

ver nos capítulos a seguir. 

4) O quarto aspecto concerne à estrutura educacional, que definirá um sistema de 

forma fraca ou de forma forte de EB. Uma forma fraca de EB prioriza a 

assimilação da língua majoritária, forçando a anulação da língua materna 

(minoritária) do aluno. Enquanto as formas fortes de EB fomentam o 

desenvolvimento do bilinguismo, dando igual valor a ambas as línguas do 

programa. 

5) Educação bilíngue não é uma exclusividade do ensino para crianças. Mas 

alcança todos as faixas etárias. Na instituição escolar, encontra-se 

programas de EB que são aplicados desde a Educação Infantil até os 

últimos anos escolares. Os autores dão exemplos de universidades 

europeias com programas bilíngues, como universidades no País de Gales 

que oferecem algumas disciplinas em galês também além de no inglês.  
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6) ‘Educação bilíngue’ é um termo geral (no inglês, ‘umbrella’= guarda-chuva) 

usado para definir não apenas programas fracos e fortes de duas línguas, 

mas também programas trilíngues e plurilíngues de educação (como é o 

caso das Escolas Europeias). 

7) ‘Educação bilíngue’ é um termo que abrange mais do que ‘Educação escolar 

bilíngue’. Uma educação bilíngue ultrapassa os muros das instituições de 

ensino. Mães e pais podem decidir por educar seus filhos em duas línguas 

em casa, e isso pode ser feito de diversas maneiras. Os autores completam: 

“Educação envolve processos como enculturalização, socialização, 

transmissão de conhecimento, de habilidades (skills), de atitudes e de 

crenças” (BAKER e PRYS JONES, 1998: 468). 

8) Por fim, há outros fatores ‘contextuais’ que devem ser levados em 

consideração quando se analisa os objetivos da EB: “Devemos perguntar 

qual experiência linguística a criança tem? Ela tem conhecimento de uma 

língua minoritária ou de uma língua majoritária? Se a criança é falante de 

uma língua minoritária, essa língua tem prestígio (como o galês e o catalão) 

na região, ou a língua não tem status (como o espanhol em muitas partes 

dos Estados Unidos, ou o turco, o grego, o urdu e o bengali no Reino 

Unido)? Isso sugere que é difícil entender a educação bilíngue, exceto 

através do status, do poder e da política  das línguas em uma região” 

(BAKER e PRYS JONES, 1998: 468).             

Para desvendar certas questões, esclarecer conceitos e trazer precisão ao termo, os 

autores acreditam ser necessário esmiuçar e definir as tipologias existentes. Mantendo 

sempre em mente, porém, que “nem todos os exemplos do nosso dia a dia irão se 

encaixar facilmente em uma classificação” (BAKER, 2001: 193) – lembremos de 

Mackey (1970) e suas 90 variações de tipos de EB –, além de todas as limitações que 

uma tipologia carrega, limitações estas enumeradas por Baker (2001) da seguinte 

forma: 1) modelos sugerem sistemas estáticos, enquanto escolas bilíngues estão em 

constante desenvolvimento e evolução; 2) de um único tipo manifestam-se diversas 

variações; 3) input e output referem-se ao sistema educacional, mas raramente ao 

processo em sala de aula; 4) o sucesso ou o fracasso  de um tipo de EB não são 

explicados. Desta forma, os autores apresentam modelos de EB ao redor do mundo, 

expondo suas especificidades. Abaixo, um quadro objetivo de tipologias exposto por 

Baker (2001) e Baker e Prys Jones (1998). 
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Quadro 4 - Formas Fracas e Fortes de Educação Bilíngue 

Formas fracas de educação para bilinguismo 

Tipo de 

Educação 

Bilíngue 

Tipo típico de 

criança 

Língua da sala 

de aula 

Objetivo Social e 

Educacional 

Objetivo do 

resultado 

linguístico 

Submersão 

 

Minorias 

linguísticas 

Língua do grupo 

dominante 

Assimilação Monolinguismo 

Transição Minorias 

Linguísticas 

Parte da língua 

da minoria para a 

língua do grupo 

dominante 

Assimilação Monolinguismo 

relativo 

Programa de 

reforço 

(Withdrawal 

classes)  

 

Minorias 

linguísticas 

Língua do grupo 

dominante  

Assimilação Monolinguismo 

Formas fortes de Educação para bilinguismo e biletramento 

Tipo de 

Educação 

Bilíngue 

Tipo típico de 

criança 

Língua da sala 

de aula 

Objetivo Social e 

Educacional 

Objetivo do 

resultado 

linguístico 

Educação Bilíngue 

na Creche 

Crianças de 

minorias e de 

grupo dominante 

Bilíngue com 

ênfase na L2 

Manutenção, 

pluralidade 

cultural e 

enriquecimento 

Bilinguismo 

Imersão 

 

Crianças de 

grupo dominante 

Bilíngue com 

ênfase inicial na 

L2 

Pluralidade 

cultural e 

enriquecimento 

Bilinguismo e 

biletramento 

Manutenção Minorias 

linguísticas 

Bilíngue com 

ênfase na L1 

Manutenção, 

pluralidade 

cultural e 

enriquecimento 

Bilinguismo e 

biletramento 

Programas de 

Dual Language 

Misto de crianças 

de minorias e de 

grupos 

dominantes 

Língua da 

minoria e do 

grupo dominante 

Manutenção, 

pluralidade 

cultural e 

enriquecimento 

Bilinguismo e 

biletramento 

Programas de 

Dual Majority 

Language 

Crianças de um 

grupo dominante 

Duas línguas de 

grupos 

dominantes 

Manutenção, 

pluralidade 

cultural e 

Bilinguismo e 

biletramento 
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enriquecimento 

Escolas Europeias Crianças de 

grupos 

dominantes 

Duas línguas de 

grupos 

dominantes 

Manutenção, 

pluralidade 

cultural e 

enriquecimento 

Bilinguismo e 

biletramento 

Escolas 

Internacionais 

Crianças de 

grupos 

dominantes 

Duas línguas de 

grupos 

dominantes 

Manutenção, 

pluralidade 

cultural e 

enriquecimento 

Bilinguismo e 

biletramento 

BAKER, 2001; BAKER E PRYS JONES, 1998 

 

Como podemos constatar, as formas fracas de EB buscam a assimilação de 

crianças de grupos de minorias ao contexto do grupo majoritário. Como exemplo, as 

diversas escolas nos Estados Unidos que recebem crianças que têm o espanhol como 

língua materna: nessas escolas, os programas não visam o desenvolvimento da 

proficiência dos alunos no espanhol. Normalmente, eles recebem instrução em 

espanhol apenas nos anos iniciais, e uma vez aptos, toda a instrução é feita em inglês. 

Uma explicação para esses programas é que essas crianças possam vir a ter iguais 

oportunidades escolares e, futuramente, de emprego. O objetivo final concreto destas 

formas é o monolinguismo ou um bilinguismo limitado.  

Ao contrário, o propósito das formas fortes de EB é possibilitar o 

desenvolvimento de proficiência igual em ambas as línguas. Nesses programas, 

inicialmente, as crianças até podem ser instruídas na maior parte do tempo em apenas 

uma língua, mas o objetivo é aumentar o tempo de instrução da outra língua, visando 

o bilinguismo e o biletramento igual em ambas. Um objetivo desses programas é 

também fazer com que as crianças mantenham a sua língua (em muitos casos, 

minoritária) e abrir caminho para o pluralismo cultural e o multiculturalismo.  

 

FORMAS FRACAS DE EB 

As formas “fracas” constituem 3 modelos diferentes de educação bilíngue, que 

contraditoriamente inferem ambientes escolares basicamente monolingues:  

 

PROGRAMAS DE SUBMERSÃO  

Baker e Prys Jones (1998) comparam a inserção de um aluno neste programa com 

o ato de jogar  uma criança que não sabe nadar em uma piscina muito funda e fazê-la 
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atravessar de uma ponta à outra – ou ela afundará ou fará um grande esforço para 

chegar ao outro lado sem exatamente aprender a nadar ou aprenderá a nadar. Os 

autores veem esse tipo de programa como um dos mais fracos de educação bilíngue. É 

incomum encontrar escolas que nomeiem-se como escolas de submersão – essas 

escolas encontram-se em áreas onde existem grupos étnicos em número muito menor 

comparado ao grupo dominante e sem representatividade. As crianças do grupo 

minoritário são, então, levadas a assimilarem a língua e a cultura do grupo dominante 

o mais cedo possível. O objetivo não é simplesmente linguístico, mas também 

político. É um sistema que busca a assimilação a uma única língua, uma mesma 

cultura, ideais políticos e econômicos comuns.  

Nos Estados Unidos, esse sistema foi visto como uma solução para manter uma 

sociedade inteira homogênea. O que se esperava é que a língua em comum levaria a 

uma igualdade de ideias, de atitudes, de valores. O mesmo entendimento era levado a 

cabo pelo Reino Unido que, desde 1950 vê como solução fazer com que os filhos dos 

imigrantes recebidos frequentem escolas com programas de submersão a fim de 

assimilá-los imediatamente e manter uma sociedade britânica mais harmoniosa. 

As crianças que passam por esses programas obtêm resultados distintos, como 

é de se esperar. Umas se adaptam bem e conseguem alcançar a proficiência esperada 

de acordo com o programa. Mas o contrário parece ser bem comum, como mostram 

os autores. E o resultado, neste caso, é prejudicial, transformando a aprendizagem em 

um processo estressante e problemático para o aluno. Na prática, o fato de não 

dominar a língua pode afetar a aquisição de conhecimento, levar ao abandono escolar, 

causar problemas psicológicos que afetem a saúde mental do aluno entre outros. 

Pesquisas mostram que normalmente a performance acadêmica dos alunos é muito 

aquém, além de mostrarem resultados negativos quanto ao desenvolvimento da 

personalidade do aluno e seu desenvolvimento social devido à rejeição que sofre 

quanto à sua língua, sua cultura. “A rejeição da língua de uma criança significa a 

rejeição da criança.” (BAKER e PRYS JONES, 1998: 478). Pesquisas mostram 

também que o método de submersão não é o programa mais eficiente para o 

aprendizado de uma L2. 

 

PROGRAMAS DE TRANSIÇÃO  

O modelo de transição tem como objetivo final a assimilação do aluno de 

grupo e língua minoritária à língua e à cultura do grupo dominante. A diferença deste 
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para o modelo de submersão é que no modelo de transição parte-se da língua materna 

do aluno e aos poucos a língua majoritária vai sendo acrescentada até que esta 

prevaleça. Nesse programa, a língua materna da criança é meio de instrução pelos 

dois, podendo alcançar até os primeiros seis anos escolares. No entanto, o intuito é de 

que a língua majoritária passe a ser usada o mais rápido possível, com cada vez mais 

frequência. Uma vez que o aluno tenha atingido um nível de proficiência adequado, 

ele é inserido em uma turma onde a língua alvo (do grupo dominante) é o único meio 

de instrução.  

As escolas com esse tipo de programa recebem filhos de imigrantes recém-

chegados ou filhos de uma segunda ou terceira geração de comunidades de grupos 

linguísticos minoritários. Existem escolas tanto de 1º como de 2º graus com 

programas de transição em funcionamento. As escolas de 2º grau recebem 

adolescentes imigrantes recém-chegados. Assim como o modelo anterior, o de 

transição também tem como objetivo final a assimilação e integração dos grupos 

linguísticos minoritários ao meio do grupo dominante – sua língua, sua cultura, seus 

valores – alegando que a intenção é preparar o aluno para que ele tenha chances iguais 

a qualquer outro membro daquela sociedade.  

O objetivo não revelado, no entanto, mas claramente necessário para que haja 

a assimilação, é o abandono da própria língua e cultura das minorias. Ainda que a 

língua do aluno possa ser vista como valorizada, uma vez que o seu uso seja 

permitido nos primeiros anos escolares, é preciso deixar claro que tal valorização 

existe apenas enquanto certa proficiência na língua alvo ainda não tenha sido atingida. 

Uma vez isso acontecendo, a língua materna do aluno é completamente abandonada. 

Um outro fator de extrema importância apontado em pesquisas é o fato de todos os 

cargos de status e poder, como o de diretor, coordenador, líderes de departamentos, 

serem ocupados por profissionais monolíngues na língua majoritária, enquanto os 

cargos tidos como de menos prestígio, a exemplo o de servente, faxineiro, 

funcionários de secretaria, são ocupados por pessoas dos grupos de minorias. 

Esse tipo de programa compele a desvalorização da língua e da cultura dos 

grupos minoritários. O aluno, a partir de um dado momento, se vê impedido de usar 

sua língua; não estuda sobre a história de seu povo, de sua cultura. Todo o currículo é 

desenvolvido a partir de padrões educacionais do grupo dominante e ensina sobre essa 

sociedade em que ele está agora inserido. Além disso, ele vê no seu dia a dia escolar 

que a hierarquia do grupo de funcionários mostra que os mais bem-sucedidos são 
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aqueles que pertencem ao grupo de língua e cultura dominante. Com o tempo, as 

características que o identificam como parte do seu grupo passam a constrangê-lo.      

O programa de transição divide-se em dois tipos: um, identificado como 

Early-exit (de saída antecipada), em que é permitido às crianças fazerem uso de sua 

língua materna nos dois primeiros anos escolares; outro, Late-exit (de saída tardia), 

em que o uso da língua materna é aceito até o sexto ano escolar. É bom esclarecer 

que, em ambos os tipos dos programas de transição, os autores relatam que são 

poucos os programas que abordam um pouco da cultura desses grupos minoritários – 

a exemplo de um programa de transição para haitianos em Nova York. E em nenhum 

momento de sua vida escolar  o aluno estuda a sua língua formalmente, ele não 

aprende sobre sua estrutura, suas regras, seu vocabulário, como acontece com a língua 

alvo. Os professores dos primeiros anos escolares são bilíngues e usam a língua dos 

alunos para explicar conteúdos do currículo, para dar instruções sobre a organização 

do programa, para apresentar a L2. Nos primeiros anos do programa de Early-exit, a 

L2 é usada por dois terços do tempo, enquanto que um terço da instrução dada é feita 

na língua do aluno. No caso dos programas de Late-exit, a transição é mais gradual. 

No primeiro ano, por três quartos do tempo os alunos são educados na sua língua. No 

momento em que alcançam o quinto/sexto anos, 40% do conteúdo dado tem como 

meio a língua do aluno.  

Os autores enxergam a forma como as línguas são usadas nesses primeiros 

anos como ineficiente para que haja desenvolvimento de bilinguismo e biletramento. 

Nos primeiros anos dos programas de transição, existe um intercâmbio entre as 

línguas em sala de aula. Uma aula de matemática, por exemplo, não é dada apenas em 

uma língua ou na outra, mas em ambas. Não havendo a separação das línguas seja por 

salas de aulas, seja através do uso de professores diferentes para cada uma delas, seja 

para diferentes áreas do currículo, a tendência é que a língua do aluno seja mais 

facilmente desconsiderada – o desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas formas 

falada e escrita não é prioridade. Baker e Prys Jones explicam que em um programa 

de transição: 

 
Haverá pouca ou nenhuma compartimentalização ou 

fronteira entre as línguas. Nenhum papel ou função 

específicos serão atribuídos às duas línguas. Isso permite que 

o uso da língua de maior prestígio aumente, e que o uso da 
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de menor prestígio diminua. Esse tipo de mudança entre as 

línguas e a falta de separação [sistemática] delas tende a 

funcionar contra o bilinguismo e o biletramento. (1998: 

481)13  

 

  Os resultados desses dois tipos de programas mostram uma grande diferença 

no desenvolvimento escolar do aluno e deste enquanto sujeito. O primeiro tipo  

apresenta casos de “sucesso”, mas em número não menor há também fracassos 

provocados pela inserção precipitada dos alunos nas turmas onde a instrução é toda 

feita através da língua majoritária. O aluno, na maioria dos casos, não desenvolve 

bem nem a sua língua, como já era planejado, nem a L2 – por esse motivo, eles 

podem não desenvolver habilidades linguísticas suficiente que possibilitem sua 

participação em turmas monolíngues na língua dominante, nem desenvolver o lado 

cognitivo para dar conta do conteúdo. (1998: 482).  

O segundo tipo apresenta casos de mais sucessos do que fracassos. Pesquisas 

em escolas com o segundo tipo de programa nos EUA mostram que o desempenho 

acadêmico dos alunos é muito melhor do que o dos alunos do primeiro grupo. Ainda 

assim, na maioria dos casos, os programas de transição apresentam resultados muito 

negativos. Falta o domínio eficiente da L2, e há o sentimento de rejeição de sua língua 

e de sua cultura, logo, do próprio sujeito. São fracassos que ganham forma em 

desempenho linguístico, cultural e acadêmico falhos, abandono escolar, baixa-estima 

etc. Esse programa não valoriza os grupos de minorias, sua língua e sua cultura, seus 

valores, não aborda formalmente esses aspectos nos anos iniciais e a partir de um 

dado momento elimina qualquer destes aspectos da vida escolar do aluno. Desta 

forma, o programa faz perpetuar uma situação dos grupos de minorias na sociedade. 

Ele funciona como um espelho da sua sociedade – que não aceita e tem medo do 

diferente; que o  estigmatiza; que não oferece possibilidades concretas para que ele 

possa se incluir na sociedade e fazer parte dela em pé de igualdade com a maioria.   

 

PROGRAMA DE REFORÇO (Withdrawal Classes)  

																																																								
13	Tradução do autor do original: “There will be little or no compartmentalization or boundaries  
between the languages. No specific roles or functions will be assigned to the two languages. This 
allows the higher status language to grow, and the lower status language to decline in usage. Such 
switching between languages and lack of separation tends to work against bilingualism and biliteracy.” 
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Esse tipo de programa é desenvolvido para crianças matriculadas em escolas 

regulares cuja língua de instrução não é a sua – língua esta que elas não dominam. 

Nesse sistema, os alunos são retirados (por isso o termo ‘withdrawal’ em inglês) das 

salas de aula regulares, onde são desenvolvidos os conteúdos curriculares, para 

receber aulas de ‘reforço’ da L2. As aulas normalmente ganham a metodologia de 

ensino de língua estrangeira – esse processo pode durar de semanas até anos, 

dependendo da necessidade do aluno. Uma primeira desvantagem a ser apontada é o 

fato de que essas aulas de reforço não são extras. Ou seja, o aluno, ao ser retirado da 

sala para fazer o reforço perde o conteúdo do currículo que continua a ser dado, o qual 

não será reposto para ele. De um ponto de vista administrativo e financeiro, esse tipo 

de programa é visto como vantajoso, levando algumas escolas a adotá-lo ao invés de 

um programa de transição. 

Baker e Prys Jones (1998) dão exemplos do programa no Reino Unido, nos 

EUA e em Escolas Europeias. Ao desvelarem as formas que o programa ganha, 

dependendo do grupo a que ele serve, observamos que ele pode ser visto como uma 

forma forte, apesar de os autores atribuírem-no aqui como uma forma fraca de EB. No 

Reino Unido e nos EUA, por exemplo, o programa atende crianças de grupos 

linguísticos minoritários – sua língua é vista como desvalorizada em oposição ao 

inglês. Nesses casos, os alunos tendem a sofrer preconceitos, a serem vistos como 

incapazes, menos inteligentes, estigmatizados por seus colegas falantes da língua 

majoritária.  

A realidade no País de Gales é um tanto diferente. Em regiões onde predomina 

a língua inglesa, as escolas regulares, consequentemente com instrução dada em 

inglês, com esse programa apresentará um quadro como o exposto acima. No entanto, 

em regiões onde o galês é a língua que predomina, as crianças que atendem o 

programa são falantes de uma língua de prestígio, o inglês. Ela não corre o perigo de 

perder sua língua, e o prejuízo que pode decorrer do fato de ela se sentir 

desvalorizada, de sofrer preconceito muito provavelmente a atingirá de forma menos 

prejudicial uma vez que ela, ali, é vista como a privilegiada. O quadro é outro: aquele 

aluno está enriquecendo o seu repertório acadêmico – não haverá perda da sua língua 

e da sua cultura uma vez que elas são dominantes, e haverá soma de uma língua e 

cultura diferentes.    

Nas Escolas Europeias, o aluno começa a aprendizagem na sua língua 

materna, a não ser que esta não faça parte do programa. No caso da sua L1 não ser 
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uma das línguas da escola, esse ele será colocado nesse tipo de programa, que, nessas 

escolas, ganha forma um pouco diferente. Normalmente, o reforço é feito com o aluno 

recebendo aulas intensivas de uma L2 ou aulas de reforço de matérias (ex. História, 

Geografia etc.) na L2. Outra diferença é o fato de ser comum o aluno receber essas 

aulas como extras, ou seja, fora do horário escolar da sua turma regular.  

Como podemos perceber, o programa pode trazer benefícios se aplicado para 

crianças de grupo dominante. Porém, para atender grupos de minorias linguísticas, o 

programa não é beneficente, pois é colocado em prática para promover proficiência na 

língua dominante apenas. O programa em sua versão original não tem por objetivo 

promover o bilinguismo nem o pluralismo cultural. Pelo contrário, visa o 

monolinguismo na língua majoritária e assimilação da minoria à cultura dominante.              

    

FORMAS FORTES DE EB 

 

Das  formas fortes são explorados sete tipos de EB: 

 

EDUCAÇÃO BILÍNGUE NA CRECHE (Bilingual Nursery Education)  

 Pode-se começar a educar o indivíduo de forma bilíngue desde bem cedo. 

Estudiosos vêm desenvolvendo inúmeros trabalhos e pesquisas que comprovam que 

os anos iniciais da vida do ser-humano são essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo, social e linguístico do sujeito que ele virá a se tornar.  Tendo isso em conta, 

deixam clara a importância de que a criança seja exposta e faça parte de um ambiente 

que estimule seus saberes desde bem cedo. Expor a criança à linguagem, e a 

diferentes línguas é parte disso.  

 A creche atende a crianças desde os primeiros meses até elas iniciarem na 

educação formal obrigatória (a Educação Infantil), aos quatro anos de idade. Os 

autores identificam, contudo, em sua maioria, programas bilíngues para crianças a 

partir dos dois anos. E assim como para a educação formal obrigatória, para a creche 

também identificam diferentes tipos de programas com processos e objetivos finais 

distintos. 

 Uma primeira diferenciação a ser feita refere-se ao grupo. Dependendo da 

região em que se encontra, a creche pode ter turmas formadas por crianças 

monolingues em língua dominante somente, monolingues em língua minoritária 

somente, ambos os grupos mencionados anteriormente podem compor uma mesma 
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turma, as turmas podem também ser formadas por crianças bilíngues. Em seguida, de 

acordo com a ideologia político-linguística, os autores identificam três tipos de 

programas: 1) programa desenvolvido para crianças de grupos de minorias 

linguísticas – elas podem ser bilíngues na sua L1 minoritária e na L2 dominante ou 

apenas monolingues na L1 minoritária. Essas crianças serão educadas através da 

língua dominante apenas. O objetivo é prepará-las para a escola regular monolingue 

na língua dominante; 2) programas bilíngues em que as crianças são educadas em 

duas línguas, podendo a L2 ser dominante ou não no país, ou ainda uma língua 

internacional de prestígio; 3) programa monolingue, mas com o fim de desenvolver o 

bilinguismo. 

 

PROGRAMAS DE IMERSÃO 

 O primeiro programa de imersão foi criado em Montreal, no Canadá. Montreal 

é uma cidade com um certo equilíbrio entre indivíduos de grupos anglófonos e 

francófonos. Em 1965, um grupo de pais de classe-média falantes de língua inglesa, 

com filhos monolingues, pressionaram a administração do distrito escolar na cidade a 

apostarem na experimentação deste tipo de EB. A ideia era montar uma turma de 

Educação Infantil com o objetivo de formar as crianças bilíngues em francês e em 

inglês. Mais especificamente, os pais queriam que seus filhos fossem crianças capazes 

de falar, ler e escrever em francês, tivessem um boa performance em todo o conteúdo 

curricular, incluindo em inglês, além de prover conhecimento para que as crianças 

fossem capazes de apreciar e valorizar as tradições e cultura  do grupos francófonos 

assim como do anglófono. 

 Existem quatro tipos de programas de imersão: Early Total Immersion; Early 

Partial Immersion; Delayed Immersion; Late Immersion. As diferenças estão na idade 

das crianças atendidas pelo programa e no tempo dedicado à imersão na L2. A seguir: 

- O programa Early (‘cedo’, ‘inicial’) Total Immersion atende crianças desde a 

Educação Infantil. Durante os 2 até 3 primeiros anos iniciais (Jardim ao 1º 

ano/série mais ou menos) as crianças recebem educação  na L2 somente. A 

partir do 2º/3º anos/séries, a L1 começa a fazer parte do dia a dia dos alunos, 

que passarão a ter aulas também através da sua língua materna – em torno de 

80% das aulas são lecionadas na L2, enquanto os 20% restantes na L1. Com o 

passar dos anos, a tendência é diminuir a carga da L2, chegando no final do 

Ensino Fundamental com metade do tempo de ensino através da L2 e a outra 
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metade através da L1. Para terminar o final deste período e fazer o Segundo 

Grau com 40% do tempo dedicado ao ensino através da L2. 

- O programa de Imersão Early Partial (parcial) recebe crianças desde a 

Educação Infantil, porém, durante metade do tempo, as crianças são ensinadas 

na L2 e a outra metade na L1. Normalmente, segue-se nesse ritmo até o final 

do Ensino Fundamental, quando o ensino através da L2 cai para 40% do 

tempo, e no segundo grau para uns 30%. 

- No programa de Delayded (‘atrasado’) Immersion, nos anos iniciais da escola, 

as crianças são ensinadas através da L1, com aulas da L2 como língua 

estrangeira. A partir do 3º/4º anos, eles são inseridos no programa de imersão, 

quando passarão a ter aulas através da L2 durante 80% do tempo – seguindo 

assim por uns três anos. Passado estes anos, o tempo de ensino através da L2 

passa a ser o mesmo da L1, para diminuir mais um pouco nos anos finais. 

- No programa de Late (‘tarde’) Immersion, até quase o final do Ensino 

Fundamental todo o conteúdo curricular é ensinado através da L1 e a L2 é 

ensinada como língua estrangeira desde a Educação Infantil. Por volta dos 

6º/7º anos, 80% do tempo é dedicado ao ensino através da L2. No final do 

Ensino Fundamental e durante o Segundo Grau, metade do tempo é dedicado 

ao ensino da L2 enquanto a outra metade, ao ensino através da L1. 

Para apoiadores dos programas de imersão, quanto mais cedo melhor e mais fácil 

a aquisição de uma língua. Nos anos iniciais, a ideia  é ensinar conteúdo e focar na 

tarefa em si, no que está sendo apresentado – o objetivo não é o foco na língua 

enquanto forma, não é a conscientização da aprendizagem da L2. Pelo contrário, a 

ideia é que a criança aprenda a L2 como aprendeu a L1 – sem tomar consciência do 

processo. 

O foco nos anos iniciais é voltado para as habilidades oral e de audição. 

Primeiramente, o professor trabalha para o desenvolvimento da audição do aluno. Não 

é esperado que este fale na L2. Espera-se que naturalmente, com o tempo, o aluno vá 

se acostumar e passe a responder na mesma língua que o professor. Desde os 

primeiros anos, apesar do foco ser na audição e na oralidade, a leitura e a escrita são 

trabalhadas em sala de aula. Porém, apenas a partir dos 4º/5º anos estas habilidades 

passam a ser desenvolvidas com maior ênfase. Somente mais para o final do ensino 

fundamental, as línguas, tanto a L1 quanto a L2 são estudadas a fundo. 
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PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO 

 Esse modelo tem como objetivo linguístico essencial manter e/ou recuperar a 

língua de grupos de minorias. São diversos os tipos de programas desenvolvidos a 

partir desse  modelo ao redor do mundo: Navajo/Inglês no EUA, Catalão/Espanhol na 

Espanha, Gaélico Escocês/Inglês na Escócia, Maori/Inglês na Nova Zelândia etc. 

Cada um ganha as suas características específicas de acordo com o grupo de alunos a 

que se destinam, seus distintos contextos históricos, sociais, culturais. Apesar das 

diferenças, seguindo o modelo, todos têm em comum como meta formar alunos 

bilíngues e biletrados, mantendo o foco na língua de menor prestígio. 

 Dependendo de onde a escola com programa de manutenção estiver 

localizada, o grupo que elas atendem são de crianças vistas pela sociedade como 

minorias. É o caso de imigrantes, de indígenas. Porém, há também o contrário: na 

Catalunha, o grupo de alunos recebido nas escolas com esses programas não deve 

necessariamente ser considerado de minoria. Primeiramente, a questão de quem deve 

ser considerado de minoria linguística na Catalunha, o falante de catalão ou o falante 

de espanhol ou nenhum dos dois, pode ser colocada. Em segundo lugar, nessas 

escolas as turmas podem ser bem misturadas – com alunos que cresceram na região e 

alunos que acabaram de chegar na região de outros lugares da Espanha, por exemplo, 

falantes de uma língua de prestígio, como o espanhol. Por vezes, pode ser difícil fazer 

classificações, pois estas dependem, em alguns casos, do ponto de vista.  

De qualquer forma, nesse modelo, a língua a ser mais usada para transferir 

conteúdo será aquela tida como minoritária a partir de uma perspectiva mais 

abrangente. Logo, o catalão na Espanha, o navajo nos EUA, o gaélico escocês na 

Escócia, o maori na Nova Zelândia etc. O motivo que leva os pais a matricularem 

seus filhos nessas escolas podem variar. Pais de grupos linguísticos dominantes 

podem querer que seus filhos tenham formação bilíngue – nesse caso, esse tipo de 

programa funciona como um programa de imersão para essas crianças, que serão 

ensinadas através de uma L2. Porém, na maioria dos casos, esses programas atendem 

crianças de minorias linguísticas, seja para evitar que percam a sua L1, ou mesmo 

para ensinar a L1 àqueles que por algum motivo não a falam e assim manter a língua 

viva. 

A língua minoritária é usada por pelo menos 50% do tempo para ensinar o 

conteúdo durante o que pra gente é conhecido como o Ensino Fundamental. E é muito 
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comum esse percentual alcançar até 90% , e em alguns casos até 100% deste tempo. 

Para o final do Ensino Fundamental, entrando no Segundo Grau, a tendência é a 

língua dominante ir ganhando espaço. 

A separação das línguas, em alguns programas, é feita em períodos temporais, 

ou seja, durante uma parte do dia, os alunos são ensinados na L1 e durante o restante 

do tempo, são ensinados na L2. Porém, normalmente, essa separação é feita por 

conteúdo – algumas disciplinas são ensinadas na L1 enquanto outras, na L2. A lógica 

mais comum é que disciplinas como História, Geografia, Artes, Religião sejam 

ensinadas na L1 enquanto as que tratam de ciências, tecnologia, informática, química 

sejam ensinadas através da L2. O problema de estigmatização da L1 paira mais uma 

vez sobre a questão: enquanto a L2 fica associada ao desenvolvimento, a L1 termina 

sendo associada ao que é antiquado. Uma boa saída para evitar essa questão, está na 

quantidade de tempo em que a L1 é usada para ensinar conteúdo. Em uma escola, 

onde a L1 é usada para ensinar de 60% a 90% do conteúdo, não haverá outra saída 

que não ter disciplinas ligadas ao desenvolvimento sendo ensinadas na L1.  

 A justificativa da carga maior da L1 nos programas é apresentada como saída: 

1) para evitar que a L1 fique associada ao que é antiquado; 2) porque é mais fácil 

transferir “ideias, conceitos, habilidades, atitudes e conhecimento para a língua 

dominante (BAKER e PRYS JONES, 1998: 512); 3) porque a língua minoritária é 

mais fácil de se perder; 4) apoiadores desse modelo atestam que é compreensível que 

para atingir o grau de bilinguismo desejado, as escolas se concentrem na L1, pois fora 

da escola, normalmente a L2 predomina.   

 Diferentemente do Modelo de Transição, cujo o objetivo é distanciar o aluno 

da língua do seu grupo e buscar  a assimilação destes ao meio social e cultural do 

grupo dominante, o Modelo de Manutenção faz com que as crianças sejam capazes de 

manter a língua e a cultura de seus descendentes. Assim como nos programas de Dual 

Language, as crianças tendem a se sair bem em testes e demonstram melhor 

capacidade do que crianças de minorias ensinadas na maior parte do tempo através da 

L2. O Modelo de Manutenção, ao valorizar a cultura e a língua de seus alunos 

provenientes de grupos de minorias, termina por aumentar a autoestima deles, faz 

com que as crianças não rejeitem a língua, a cultura e os valores de seu grupo, além 

de aumentar o interesse e a motivação pela escola.      
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PROGRAMAS DE DUAL LANGUAGE (Dual Language Schools)14 

Originalmente, uma primeira característica a definir esse tipo de EB refere-se 

ao grupo de alunos: 50% deles são falantes de uma língua dominante enquanto os 

outros 50% pertencem a um grupo de minoria linguística. Além disso, o currículo é 

desenvolvido de forma que os alunos sejam educados igualmente nas duas línguas do 

programa (pelo menos por um determinado período), não mais em uma que na outra e 

vice-versa, sendo ambas valorizadas igualmente. Porém, é comum dar preferência a 

uma carga maior do uso da língua minoritária nos anos iniciais. Com o tempo, a 

tendência é aumentar a carga da língua dominante nos anos finais. Esses programas 

têm como objetivo desenvolver o bilinguismo e o biletramento de seus alunos. Uma 

outra forte característica desses tipos de programas é a separação e 

compartimentalização das línguas. Esses programas ganharam outros nomes ao longo 

do tempo: Imersão Two-way, Educação Bilíngue Two-way, dentre outros.    

Para o sucesso do programa envolvendo grupos dominantes e de minorias é 

importante que haja o equilíbrio entre eles. Baker e Prys Jones (1998), no entanto, 

observam que uma escola contar em seu corpo discente um número maior de alunos 

pertencentes a grupos de minorias linguísticas dificilmente atrapalhará o processo 

nem impedirá o alcance do objetivo final. Em muitos contextos em que esses 

programas encontram-se, a língua dominante é a língua usada fora da escola. Nesse 

caso, pode até mesmo haver uma inclinação para a língua minoritária no currículo. 

Por outro lado, o contrário, ou seja, ter em maior quantidade falantes da língua 

dominante, pode ser um tanto perigoso. Podendo o mundo fora da escola ser refletido 

com maior força dentro dela, levando à estigmatização das minorias e sua língua. 

A intenção não é forçar os alunos a falarem essa ou aquela língua a todo 

momento – entre eles, momentos antes ou depois do início de uma aula, durante o 

recreio, a comunicação vai acontecer na língua que eles determinarem entre si (um 

																																																								
14	Esse tipo de programa tem suas raízes na Flórida, EUA. O estado passou a receber muitos 

imigrantes cubanos a partir dos anos 1960 – em sua maioria, brancos, empresários, de classe-média. 

Esses imigrantes, que esperavam pelo fim do regime de Fidel Castro, tinham como objetivo voltar para 

Cuba. Logo, era de interesse deles que seus filhos continuassem os estudos em espanhol, além de 

aprender o inglês. A primeira escola com programa de Dual Language data de 1963 e se situava no 

Condado de Dade. O programa foi desenvolvido pela comunidade cubana local (GARCÍA e 

OTHEGUY, 1988; BAKER e PRYS JONES, 1998).    
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acontecimento natural). Porém, a intenção desses tipos de programas é possibilitar a 

presença equilibrada de ambas as línguas no ambiente escolar. Todo tipo de 

informação, placas, avisos, murais etc. qualquer tipo de material escrito, cartas para 

responsáveis serão sempre apresentados nas duas línguas do programa. Anúncios são 

feitos nas duas línguas etc. A preferência é contratar funcionários bilíngues, porém 

isso não é sempre possível – incluímos  aqui o corpo docente. Neste último caso, os 

professores monolingues (normalmente na língua dominante) trabalham em conjunto 

com os professores bilíngues que ensinam na outra língua. 

Cada aula será dada em apenas uma língua. Mesmo que o professor seja 

bilíngue, ao dar sua aula, ele o fará em apenas uma delas – se acontecer de o professor 

falar na língua não estabelecida para aquele momento, a orientação é para que 

recomece na língua exigida. Segundo esse tipo de programa de EB, a mistura das 

línguas não ajuda, pois o professor ao misturá-las em sala pode gerar no aluno o 

desinteresse quando ele falar na sua L2. Os limites entre as línguas são estabelecidos 

por momentos temporais e conteúdo curricular. Para fins de organização, daremos os 

próximos exemplos usando a dupla inglês/espanhol uma vez que a primeira escola 

com esse programa fazia uso dessas duas línguas.  

Considerando o tempo, essa separação pode ser feita por dias: na segunda-

feira, os alunos têm aulas em espanhol, na terça-feira, em inglês e por aí vai. Na 

semana seguinte, na segunda-feira as aulas serão em inglês, na terça-feira, em 

espanhol e assim por diante – tal divisão é programada e seguida rigorosamente. 

Quanto às disciplinas, seguindo essa divisão temporal, se, por exemplo, segunda-feira 

for dia de aulas de Matemática, numa semana, a aula será dada em espanhol naquele 

dia, na outra em inglês e assim por diante. Essa divisão do tempo pode ser feita 

diferentemente – a separação pode ocorrer em períodos no dia. Na primeira metade do 

período diário escolar a aulas são dadas em espanhol, na segunda metade, em inglês. 

Dependendo do tipo do programa, essa separação pode ser feita ainda de diversas 

outras formas: por semana, por meses, por semestres. O importante é manter o uso de 

cada uma das línguas em equilíbrio. 

Tal separação pode ser definida também pelo currículo. Em determinados 

tipos de programas, a separação é feita de acordo com os conteúdos curriculares. Ou 

seja, algumas disciplinas são ensinadas sempre em uma língua e outras sempre na 

outra língua. Por exemplo, Ciências será ensinada somente em inglês enquanto 

Geografia em espanhol. Baker e Prys Jones (1998) apontam para a importância das 
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escolhas feitas nesse caso para que o status principalmente da língua minoritária não 

seja afetado negativamente: 
[...] um perigo é a língua majoritária ficar associada com 

tecnologia moderna e ciências, enquanto a língua minoritária 

fica associada a tradição e cultura. Isso pode afetar o status 

da língua aos olhos da criança, dos pais e da sociedade. A 

relação entre as línguas e as perspectivas de emprego, de 

vantagem econômica e de poder devem ser consideradas. 

(BAKER e PRYS JONES, 1998: 523)15   

 

Os autores relatam certa dificuldade de escolas nos EUA com o programa 

Dual Language para conquistar alunos de grupos dominantes. Esse tipo de programa é 

visto como  uma excelente oportunidade para grupos de minorias (chineses, coreanos, 

hispânicos etc.) no país, pois dá a seus filhos a chance de manter  e continuar 

desenvolvendo a sua língua assim como aprender a língua dominante colocando-os 

em pé de igualdade com os americanos na busca por educação superior, por emprego. 

Por outro lado, pais americanos não veem vantagem em colocar seus filhos nessas 

escolas ‘simplesmente’ pelo atrativo de que eles aprenderão uma segunda língua.  

Dessa forma, um outro objetivo desse tipo de EB sempre foi além da 

proficiência em duas línguas – escolas com programas desenvolvidos a partir desse 

tipo focam na elaboração de um currículo diferenciado que com objetivo de levar a 

resultados de sucesso que as destaque de alguma forma. Tais objetivos variam 

dependendo do tipo de programa de cada escola – além da proficiência em duas 

línguas pode ser oferecido especialização em determinada área (esportes, música etc.), 

forte preparação para testes de governo etc.. Há, no entanto, outros objetivos comuns 

voltados para sucesso curricular, atitude de um pensamento positivo sobre o 

cruzamento de culturas, integração social entre as crianças na escola e na 

comunidade, o desenvolvimento da autoestima de cada criança, tentativa de igualdade 

de acesso  a oportunidades para todos (BAKER e PRYS JONES, 1998:519). 

O programa de Dual Language difere do de Imersão no seu corpo discente – 

enquanto escolas com programas de Dual Language atendem um grupo misto de 

																																																								
15	Tradução do autor do original: “one danger is that the majority language becomes aligned with  
modern technology and science, while the minority language becomes associated with tradition and 
culture. This may affect the status of the language in the eyes of the child, parents and society. The 
relationship of languages to employment prospect, economic advantage and power thus need to be 
considered. 
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alunos, os programas de Imersão tendem a atender alunos de um único grupo falante 

de uma língua dominante. Outra diferença está no uso das línguas – em programas de 

Imersão, é comum a maior parte do currículo ser ensinada na L2, enquanto os 

programas de Dual Language tendem a ter um equilíbrio maior no uso das línguas 

para ensinar. 

   

DUAL MAJORITY LANGUAGE (Programa em que as duas línguas são 

majoritárias) 

 A diferença deste tipo para o anterior reside em dois pontos: 1) o grupo de 

alunos atendidos pelas escolas não será necessariamente misturado; 2) ambas as 

línguas que fazem parte do programa têm prestígio na comunidade. É o caso do 

programa bilíngue das escolas do estado do Rio de Janeiro. Os alunos atendidos 

fazem parte de um mesmo grupo, todos são falantes de língua portuguesa. E ambas as 

línguas do programa têm igual status para os alunos, seja português/inglês, 

português/espanhol, português/francês. 

 O objetivo ainda é o mesmo, formar indivíduos bilíngues e biletrados. A 

separação e compartimentalização das línguas é uma característica que permanece. 

Assim como o equilíbrio do uso de cada uma para ensinar conteúdo. Não é um 

programa que recebeu muita atenção ainda, talvez por ser visto como um subtipo de 

programa do modelo anterior.  Mas acreditamos ser um programa que vem ganhando 

aos poucos mais visibilidade com a presença cada vez mais forte da língua inglesa ao 

redor do mundo por exemplo, com a globalização. 

 

ESCOLAS EUROPEIAS 

 A primeira Escola Europeia ganhou reconhecimento oficial em 1958. Mais 

tarde, esse mesmo tipo de escola foi desenvolvido em países como Alemanha, 

Bélgica, Holanda, Inglaterra, Itália. Os fatores que levaram ao surgimento das Escolas 

Europeias recebem diferentes versões. Há quem diga que elas foram construídas 

originalmente para atender filhos de funcionários do governo da União Europeia – 

funcionários públicos, tradutores, técnicos, faxineiros. E que um certo número de 

vagas ficava reservado para moradores dos arredores da escola. No entanto, John 

Bulwer (1995), tenta provar que a intenção original era desenvolver escolas para 

receber qualquer criança de países da união europeia, e não apenas aquelas filhas de 

membros funcionários do governo. O pesquisador provou que o grupo de alunos varia 
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dependendo da escola. Na escola de Luxemburgo, por exemplo, 20% do seu corpo 

discente é formado por filhos de pessoas que não são funcionárias do governo. No 

entanto, 40% do grupo atendido em todas as escolas europeias pesquisadas não eram 

filhos de funcionários do governo. De todas as formas, são escolas que têm como 

objetivo, promover o multilinguismo e a diversidade cultural, formar alunos bilíngues 

e biletrados em pelo menos duas línguas oficiais da União Europeia e formá-los para 

atender universidades europeias.  

 Das línguas faladas (todas línguas oficiais da UE), quatro são escolhidas por 

cada escola para ensinar o conteúdo curricular. Desta forma, comummente, os alunos 

se alfabetizam e fazem os dois primeiros anos do ensino fundamental na sua língua 

materna – e uma L2 de sua escolha é ensinada como língua estrangeira. A partir do 

final desse período escolar, 25% das disciplinas serão ensinadas na L2. Essa 

proporção vai aumentando com o passar dos anos. Aulas de reforço de línguas são 

oferecidas para os alunos que iniciam mais tarde nessas escolas. A partir do segundo 

grau, todos os alunos devem optar por uma terceira língua que será estudada como 

disciplina de língua estrangeira por pelo menos 360 horas – neste mesmo período, 

quem desejar poderá optar também por uma quarta língua. 

 A partir do terceiro ano do ensino fundamental, os alunos participam de aulas 

‘comunitárias’, chamadas também de European Hours (Horas europeias), que 

acontecem três vezes na semana por um período de 2 horas e 15 minutos. Nessas 

aulas, misturam-se alunos de diferentes línguas e turmas. O ambiente é formado por 

um grupo multilingue e não há a obrigação do uso de uma determinada língua. Os 

alunos falam na sua língua de preferência – nesse momento, eles fazem uso de 

tradução, por exemplo; e podemos mesmo adiantar um dos conceitos abordados por 

Ofelia García e dizer que os alunos naturalmente ‘translinguam’.  

Os professores que regem essas turmas multilingues não precisam falar 

diversos idiomas (todos são ao menos bilíngues) – uma outra característica é a 

mudança dos professores que regem essas turmas ao longo do ano. O trabalho deles 

não é ensinar línguas, mas desenvolver aulas que provoquem a cooperação entre as 

crianças, fazer com que estas tomem consciência das diferenças linguísticas e 

culturais de seus colegas, assim como do que eles têm em comum e que aprendam a 

ser indivíduos tolerantes, que aceitem e vejam o multilinguismo como algo natural 

que não traz impedimentos, algo que tem mais a acrescentar do que tirar. E que, 

mesmo com todas as diferenças, é possível conviver em harmonia. 
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Essas aulas envolvem culinária, teatro, música, artesanato etc. A ideia é que as 

atividades motivem os alunos e tenham objetivos facilmente atingíveis. As turmas são 

dividas em pequenos grupos. Para que os grupos consigam atingir o objetivo das 

tarefas, é essencial que trabalhem juntos e que haja cooperação entre os membros. 

Além das aulas ‘comunitárias’, a partir do segundo grau, para as aulas de Artes e 

Educação Física são formadas turmas com alunos de nacionalidades distintas.        

   

ESCOLAS INTERNACIONAIS 

 As Escolas Internacionais foram originalmente pensadas para receber filhos de 

profissionais indo trabalhar por um tempo em país estrangeiro – diplomatas, 

empregados de organizações multinacionais entre outros. O currículo da escola não é 

o do país em que ela está localizada, ou seja, uma escola internacional britânica no 

Brasil  teria um currículo britânico e não o brasileiro. Essas escolas preparam os 

alunos para seguir com os estudos em seus devidos países ou para uma educação 

internacional.  

Elas são consideradas bilíngues pois agregam ao seu currículo a língua do país 

em que estão localizadas. Algumas agregam a L2 ao currículo de forma que as duas 

línguas estejam presente com maior equilíbrio no dia a dia  escolar do aluno. Desta 

forma, eles têm aulas da L2 como língua estrangeira e também como meio de 

instrução de outras disciplinas. A L2 pode estar presente também em atividades 

extracurriculares, no ambiente administrativo da escola etc. Em outros casos, a L2 é 

ensinada apenas como uma disciplina durante todos os anos escolares. Algumas 

escolas internacionais oferecem aulas de até um terceiro ou mais idiomas. Além disso, 

elas recebem alunos falantes de diferentes línguas, o que proporciona um ambiente de 

contato propício ao desenvolvimento do bilinguismo.  

    

2.2 Modelos e tipos de EB: uma diferenciação segundo Nancy Hornberger 

 

Pudemos observar que Baker e Prys Jones (1998) não chegam a pensar a 

diferença entre os conceitos de ‘modelo’ e ‘tipo’. Na realidade, por vezes, eles 

parecem confundir os dois conceitos. Nancy Hornberger faz essa distinção entre os 

conceitos de “modelo” e “tipo” de programas. Tal distinção é necessária para que 

alcancemos maior esclarecimento e precisão do tema da EB. Para a autora, um 

modelo de programa refere-se a uma categoria mais abrangente com objetivos que 
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dizem respeito a língua, cultura e sociedade. Já um tipo de programa está relacionado 

a características contextuais (relativas aos alunos e aos professores) e características 

estruturais (relativas à estrutura do programa, ao currículo escolar e à língua usada em 

sala de aula) (HORNBERGER, 1991, apud GARCIA, 2009:12).  

A autora propõe 3 modelos de EB, a ver no quadro abaixo:  

 
Quadro 5 - Modelos de EB e seus objetivos 

 Modelo de Transição Modelo de Manutenção Modelo de 

Enriquecimento 

Objetivo Linguístico Mudança linguística Manutenção da língua Desenvolvimento da 

língua 

Objetivo Cultural Assimilação cultural Reforço da identidade 

cultural 

Pluralismo cultural 

Objetivo Social Incorporação social Afirmação dos direitos 

civis 

Autonomia social 

Modelos de Educação Bilíngue de Hornberger (1991:224) 

 

Os tipos de programas de EB podem ser alocados em um dos três modelos 

expostos acima. E mais especificamente foram/são/devem ser desenvolvido de acordo 

com as características contextuais e estruturais. As características contextuais 

enumeradas pela autora referem-se: 1) com relação aos alunos – à natureza dos 

alunos, à quantidade de alunos, à estabilidade do uso das línguas por eles na escola, 

ao status socioeconômico, ao grupo a que pertencem, se dominante ou de minoria (a 

que grupo de minoria), a experiência com a L1; 2) com relação aos professores – à 

experiência dos professores, a que grupos pertencem, ao grau de bilinguismo, e 

treinamento. 

 As características estruturais referem-se à locação do programa de EB na 

escola; se ele envolve a escola inteira ou apenas um segmento específico; se ambas as 

línguas são usadas ou não para transferir conteúdo; como as línguas são distribuídas 

pelo currículo (como é feita a separação delas, se por períodos ou por disciplinas); se 

o currículo reflete a realidade de todos os alunos. 

   

    

2.3 Os fatores que condicionam uma educação bilíngue segundo Josiane F. 

Hamers e Michel H. A. Blanc 
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Hamers e Blanc (2000) usam o termo Educação Bilíngue para descrever 

sistemas educacionais que planejam e instruem seus alunos em pelo menos duas 

línguas simultaneamente ou consecutivamente. Os autores ressaltam que ambas as 

línguas devem ser usadas como meio de instrução, não incluindo em sua definição o 

currículo em que a segunda língua seja ensinada como disciplina, e destacando, no 

entanto, que o ensino de uma L2 possa fazer parte de um programa de EB. 

 De acordo com a definição proposta, os autores encaixam a maioria dos 

programas de EB em uma das três categorias a seguir: 1) a instrução é feita através de 

duas línguas simultaneamente; 2) a instrução inicialmente é feita através de uma L1 

até que o aluno seja capaz de usar uma L2 como meio de aprendizagem; 3) a maior 

parte da instrução é feita através de uma L2, sendo a L1 introduzida posteriormente, 

de início como disciplina e mais tarde como meio de instrução (HAMERS e BLANC, 

2000: 322). 

 Hamers e Blanc (2000) consideram que a tipologia de Mackey, apesar de 

muito elaborada, carece de um embasamento teórico e falha em não distinguir 

categorias mais amplas, elegendo a taxonomia de Fishman e Lovas (1970) como mais 

satisfatória. Os autores por último mencionados, desenvolvem sua classificação 

através de uma perspectiva sociolinguística. Eles compreendem em sua classificação 

três categorias principais definidas por três variáveis – intensidade, objetivo e status –

, identificando tipos de programas de EB para cada uma das categorias. Ainda assim, 

Hamers e Blanc (2000) acreditam faltar fundamentação teórica, além de julgarem que 

essas tipologias ignoram fatores determinantes – fatores sociais, históricos, 

socioculturais, culturais, ideológicos e sócio-psicológicos – que apenas quando 

levados simultaneamente em consideração a partir de uma abordagem interdisciplinar 

podem nos ajudar a compreender melhor o campo da EB. Segundo os autores, esses 

fatores influenciam o desenvolvimento bilíngue e a educação bilíngue, eles são 

significantes não apenas fora, mas também dentro de sala de aula. Logo, irão 

determinar “muito do que é ensinado e para quem, assim como a forma como é 

ensinado e por quem; e eles (os fatores) também determinam como todos os 

envolvidos no processo de aprendizagem interagem uns com os outros” (HAMERS e 

BLANC, 2000: 329; FISHMAN, 1977, apud HAMERS e BLANC, 2000: 329) 

Abaixo, os fatores que condicionam a EB e exemplos destes segundo Hamers e Blanc 

(2000): 
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1) Fatores sócio-históricos  e ideológicos 

Os autores oferecem como exemplo de fator, neste caso histórico, o fim da 

Segunda Guerra Mundial. O acontecimento levou à independência política de 

colônias. A maioria desses países são multilíngues como consequência de arbitrárias 

divisões de poderes. A língua do colonizador continua a ser usada e normalmente vira 

língua oficial do país. Esses países lidam com problemas de planejamento linguístico 

e escolha da língua para educação – faltam professores e materiais para a instrução 

em línguas nacionais. Uma outra consequência deste acontecimento é a 

movimentação em massa de populações por diversos motivos: por exemplo, 

migrações em busca de trabalho de regiões subdesenvolvidas para países 

industrializados como Canadá, Austrália, países na Europa. Uma outra foi a tomada 

de consciência de minorias étnicas de suas identidades, o que levou à mobilização em 

torno da língua como símbolo. Outros fatores são:  

- a expansão e democratização da educação ao redor do mundo, principalmente 

em países em desenvolvimento; 

- o desenvolvimento econômico, social, político e técnico; 

- a universalização dos meios de comunicação; 

- tendências ideológicas recentes que conferem valores positivos para um 

pluralismo cultural.  

2) Fatores de relações de poderes intergrupais 

A junção de grupos étnico-linguísticos de diferentes culturas e história linguísticas 

leva à dominação de um grupo sobre o outro. O tipo de relação será determinante para 

o desenvolvimento do planejamento linguístico na educação. Essa relação intergrupal 

levanta, segundo os autores, questões como: 

- De que grupo a criança faz parte? 

- Quais são as relações entre o grupo dominante e o grupo subordinado? 

- Quem decide sobre EB e para quem? 

- Quais são os objetivos da EB: assimilação, pluralismo ou segregação? 

- Qual é o resultado coletivo? 

- Que grupo se beneficiará da então escolha? 

- Quais são os resultados individuais da EB? 

- A criança desenvolverá através da educação dada um tipo de bilinguismo 

aditivo ou subtrativo? 
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- Quais são as consequências para um grupo se um membro perde a sua língua 

materna?        

3) Fatores sócio-psicológicos 

Neste ponto, os autores analisam o resultado da EB tendo como determinantes 

fatores pré-escolares. A partir desses fatores, os autores formulam resultados 

hipotéticos de EB.  São identificados dois deles como de maior relevância: 

- o quanto a criança é proficiente na língua da escola? 

- o quanto ela desenvolveu da função cognitiva em uma ou em ambas as suas 

línguas antes de entrar para a escola? 

  

Identificados os fatores que influenciam a EB, Hamers e Blanc (2000) expõem 

tipos de programas de EB levando em consideração os seguintes grupos: 1) 

programas para crianças de grupos dominantes e de status social prestigiado; 2) 

programas para crianças de minorias étnicas; 3) programas envolvendo dialetos e 

línguas crioulas; 4) programas de comunidades bilíngues. 

  

PROGRAMAS PARA CRIANÇAS DE GRUPOS DOMINANTES E DE STATUS 

SOCIAL PRESTIGIADO 

Para o primeiro grupo, os autores destacam os programas europeus de EB (as 

Escolas Europeias) e os programas de imersão, ambos já explorados anteriormente. 

 

PROGRAMAS PARA CRIANÇAS DE MINORIAS ÉTNICAS 

Para o segundo grupo, os autores julgam importante primeiramente levar em 

consideração dois aspectos contextuais: 1) as crianças de minorias étnicas veem a sua 

língua materna ser desvalorizada; 2) por virem de comunidades carentes, 

normalmente suas habilidades para alfabetização são menos bem desenvolvidas.  

 Normalmente, esses grupos recebem como solução programas de EB que tem 

como resultado uma forma subtrativa de bilinguismo – que termina por promover a 

perda da sua L1. Os autores usam o que Cummins (1981; 1984) chama de ‘the myth 

of bilingual handicap’ para explicar o porquê dessas crianças no final das contas 

serem forçadas a assimilar a L2, deixando sua L1 de lado – alega-se que o fracasso 

escolar delas deve-se ao seu estado bilíngue.  

Como solução a esse problema, a educação oferecida dita bilíngue, mas 

partindo de uma ideologia linguística monoglóssica, tem, inicialmente, como objetivo 
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principal ensinar a L2 para que essas crianças tenham as mesmas oportunidades que 

todos. O principal objetivo que não é exposto é fazer com que essas crianças 

assimilem a língua e a cultura do grupo da L2 – a diversidade linguística e cultural é 

vista como uma ameaça para a coesão social, logo, o bilinguismo não é uma opção. 

Com o tempo, as crianças são proibidas de usarem sua L1 na escola, e são levadas a 

sentirem vergonha de suas língua e cultura. A justificativa para isso é a de que a L1 

deve ser abolida para que ela não interfira na aprendizagem da L2, e a identificação 

com a L1 e sua cultura deve ser reduzida para que possa haver uma identificação 

maior com a L2. Como resultado: a) as crianças terminam se envergonhando de sua 

L1 e de sua cultura; b) substituem  a L1 pela L2; c) o fracasso escolar é grande entre 

essas crianças. Segundo especialistas, isso acontece pois: a) bilinguismo causa 

confusão na forma de pensar, insegurança emocional e fracasso escolar; b) crianças de 

grupos de minorias são ‘culturalmente carentes’; c) alguns grupos são geneticamente 

inferiores. 

Hamers e Blanc (2000), então, apresentam uma lista de programas específicos 

de sucesso na Europa e na América do Norte que demonstram que os programas 

subtrativos de EB, como os programas de transição, não são a única opção para 

crianças de minorias étnicas. Um exemplo é o programa de leitura para crianças 

chiapanecas (MODIANO, 1973). Chiapas é um estado no sul do México com um 

número grande de comunidades indígenas. Para a maioria dos chiapanecos, o 

espanhol não é a língua materna. No entanto, o espanhol é a língua das escolas, e 

normalmente as crianças de Chiapas são alfabetizadas em espanhol apesar de muitas 

iniciarem os estudos sem falar o idioma. Através desse programa, as crianças eram 

ensinadas a ler na sua língua materna (uma língua muito desvalorizada no país) 

também, além de no espanhol. Depois de três anos de programa, os testes de escrita 

da escola mostravam que as crianças do grupo experimental conseguiram resultados 

bem melhores do que as crianças que haviam sido ensinadas a ler somente em 

espanhol.  

Os autores concluem a partir deste e de outros programas pesquisados o 

seguinte: 1) todos estão inseridos em contextos com potencial altamente subtrativo de 

bilinguismo; 2) todos fazem uso da língua materna dos alunos para a educação 

formal, simultaneamente ou antes da instrução ser dada  na língua dominante; 3) em 

todos os casos, resultados acadêmicos e de proficiência linguística em ambas as 

línguas são superiores aos obtidos por grupos de alunos que receberam instrução na 
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L2 somente; 4) em todos os casos, os programas valorizaram a língua e a cultura das 

crianças, motivando-as a aprender através da sua L1 e sempre reforçando que elas 

serão mais bem sucedidas em uma L2 do que os colegas que são instruídos 

exclusivamente através da L2. Segundo os autores, os programas mostram que, para 

crianças de grupos de minorias, as habilidades de alfabetização devem ser dissociadas 

das habilidades de aquisição de L2, e ainda que a educação formal deveria valorizar a 

língua materna. 

 

PROGRAMAS DE EB ENVOLVENDO DIALETOS E LÍNGUAS CRIOULAS 

No que concerne à educação formal para atender às crianças falantes de 

dialetos e línguas crioulas, encontram-se problemas educacionais parecidos aos de 

crianças de minorias étnicas antes mencionados, além de mitos  de déficit linguístico. 

Os autores mencionam a tese de Bereiter e Engelmann (1966) que infere que os 

negros americanos são deficientes intelectualmente e que isso fica evidente na sua 

fala. Eles teriam déficit linguístico: são incapazes de produzirem enunciados 

completos, suas respostas sempre se reduzem a um simples ‘sim’ ou ‘não’, além de 

nunca usarem o verbo ser/estar (to be) em suas frases, e suas orações, na falta do 

verbo, segundo estes autores, não representa a realidade. Bereiter e Engelmann (1966) 

levaram somente a variedade padrão em consideração, sem entender a variedade do 

inglês usada pelos negros americanos como uma outra ‘língua’ com regras diferentes 

como Labov (1972) bem observa. 

Hamers e Blanc (2000) optam por falar em educação bidialetal. Eles reforçam 

que falantes de dialetos e línguas crioulas sofrem grande preconceito, este é 

desenvolvido no grupo dominante e por vezes se estende ao próprio grupo 

subordinado. Dialetos são tidos como estigmas. Os autores reforçam que os 

programas de EB desenvolvidos para crianças de minorias étnicas podem ser usados 

como guia para o desenvolvimento de programas para esse grupo. Outra saída pode 

ser a escola estar preparada para receber esse tipo de aluno,  recebendo-as com 

diferentes expectativas, treinando professores, fazendo a integração entre escola e 

comunidade, e ainda o que pode fazer a maior diferença, ter professores que façam 

parte dessa comunidade pode ajudar os alunos a valorizarem seu vernáculo. “Para a 

eficiência de um ensino bidialetal, o dialeto deve, antes de mais nada, ser valorizado” 

(HAMERS e BLANC, 2000: 349).             
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PROGRAMAS DE COMUNIDADES BILÍNGUES 

 Para Hamers e Blanc (2000), programas de comunidades bilíngues são, de 

início, vistos como um sonho de igualdade em que a língua do grupo minoritário é tão 

valorizada quanto à do grupo dominante. Em uma comunidade em que convivem 

indivíduos do grupo majoritário e um grupo de minoria étnica numeroso, as escolas 

ofereceriam esse tipo de programa em que ambos os grupos aprendem através de 

ambas as línguas um do outro. Como exemplo de programa, os autores identificam o 

que preferem chamar de ‘Two-Way Bilingual Education Programs’ (ou Dual 

Language), já explorado anteriormente. 

Uma escola com esse tipo de programa nos EUA teve um experimento 

colocado em prática em 1998 por Nicoladis, Taylor, Lambert e Cazabon. A escola 

tinha em seu corpo discente crianças hispânicas, afro-americanas e brancas 

(americanas). Os alunos eram ensinados uma metade do tempo em inglês e a outra 

metade em espanhol – eram realizados testes de leitura e matemática em ambas as 

línguas. Uma observação feita foi a seguinte: ao fazerem os testes em inglês, as 

crianças afro-americanas tiveram resultados bem abaixo dos resultados das crianças 

brancas, no entanto, ao realizarem os testes em espanhol, ambos os grupos de crianças 

tiveram resultados parecidos. Os pesquisadores constataram que o mau desempenho 

escolar das crianças afro-americanas está relacionado a fatores sociais e não é 

determinado geneticamente, como tentaram provar alguns estudos.  

Os autores não relatam resultados referentes ao grupo de crianças hispânicas, 

mas pensam ser possível constatar que esse pode ser um tipo de programa que 

beneficia crianças de minorias étnicas, uma vez que valoriza a língua minoritária, 

tratando todos os alunos e suas línguas com igual importância. Colocam, no entanto, 

dúvidas com relação às consequências deste tipo de programa – eles acreditam que 

uma vez que ambos os grupos tenham o domínio de ambas as línguas, eles terminarão 

fazendo a escolha entre eles sobre que língua usar dali pra frente, e é muito 

improvável que a língua escolhida seja a da minoria linguística. 

 

 

2.4 Ofelia García: o futuro é a Educação Bilíngue  

 

Mudanças sempre existiram de geração para geração, mas nunca elas 

aconteceram em velocidade tão vertiginosa como nos tempos de hoje. De repente, 
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vimos avanços tecnológicos e o advento da internet mudando o nosso dia a dia. Os 

tempos de hoje são muito diferentes do final dos anos 90, por exemplo. É necessário 

que se repense ideias e que se redefinam conceitos. Ofelia García é uma das 

estudiosas mais importantes, a nosso ver, no campo da educação bilíngue atualmente 

justamente porque ela entende que existe essa necessidade.  

Para dar início, García (2009) questiona a ideia de ‘modelos’ de EB. A autora 

considera um ‘modelo’ como um construto artificial apartado da realidade do dia a dia 

da escola no que diz respeito ao uso da língua e do aprendizado de uma língua 

adicional. Ela concorda com Mackey (1970) que alerta para o cuidado de não se 

exportar modelos, pois eles podem não funcionar para qualquer contexto daquelas. 

Determinar a partir de um modelo existente qual o melhor para certa escola pode não 

fazer sentido ou ser perigoso. Pode não fazer sentido para um certo grupo, pois o que 

é mais adequado vai depender de todo um contexto particular. E perigoso, pois 

acreditar que exista um modelo ideal  e universal pode levar a escolhas erradas. 

(Mackey, 1970 apud. Garcia, 2009)  

Desta forma, ela prefere falar em quadros teóricos, e nos apresenta dois 

tradicionais, subtrativo e aditivo, e dois novos, recursivo e dinâmico. A partir deles, 

identifica tipos de EB: transicional, manutenção, de prestígio, imersão; revitalização 

em imersão; programas de desenvolvimento; poli-direcional e two-way (dual 

language); CLIL; educação múltipla multilíngue. Sem deixar de nos alertar para 

manter em mente que esses tipos vazam-se uns nos outros, são fluidos. No entanto, 

apesar disso, é preciso reconhecer que uma tipologia é útil para educadores. 

Primeiramente, a autora distingue quatro quadros teóricos de EB 

fundamentados em dois tipos de ideologias – monoglóssica e heteroglóssica. Os tipos 

de programas de EB desenvolvidos no século XX tinham como base uma ideologia 

monoglóssica. Desta forma, esperava-se que o indivíduo adquirisse um segundo 

idioma a partir de normas monolíngues, esperando-se que ele dominasse ambas as 

línguas com o mesmo nível de proficiência em cada uma delas. Tendo como base uma 

ideologia monoglóssica, a autora identifica dois tipos de quadros teóricos de EB – 1) 

Quadro teórico subtrativo de EB; 2) Quadro teórico aditivo de EB – a partir dos quais 

eram desenvolvidos tipos de programas de EB que promoviam ou um tipo subtrativo 

ou um tipo aditivo de bilinguismo. Em oposição, para o final do século XX, vemos 

surgir tipos de programas de EB sendo desenvolvidos a partir de uma ideologia 

hetereglóssica. A autora então identifica dois quadros teóricos: 1) Quadro teórico 
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recursivo de EB; 2) Quadro teórico dinâmico de EB – a partir dos quais foram 

desenvolvidos programas que promoviam ou um tipo recursivo ou um tipo dinâmico 

de bilinguismo. 

 Como poderemos observar no quadro abaixo, seis características nos ajudam 

a definir cada um dos quadros teóricos: ideologia linguística, objetivo linguístico, 

ecologia linguística, orientação bilíngue, ecologia cultural e tipos de crianças.  

 
Quadro 6 - Quadros Teóricos de Educação Bilíngue 

 Ideologias Monoglóssicas Ideologias Heteroglóssicas 

 Quadro teórico 

subtrativo de EB 

Quadro teórico 

aditivo de EB 

Quadro teórico 

recursivo de EB 

Quadro teórico 

dinâmico de EB 

Ideologia 

linguística 

Monoglóssica Monoglóssica Heteroglóssica Heteroglóssica 

Objetivo 

linguístico 

Monolinguismo Bilinguismo Bilinguismo Bilinguismo 

Ecologia 

linguística 

Language Shift Language 

addition; language 

maintenance for 

minorities 

Language 

revitalization 

Plurilinguismo 

Orientação 

bilíngue 

Bilinguismo como 

um problema 

Bilinguismo como 

enriquecimento 

Bilinguismo como 

um direito 

Bilinguismo como 

um recurso 

Ecologia cultural Monocultural Monocultural para 

bicultural 

Multiplicidade 

bicultural 

Transcultural 

Tipos de crianças Exclusivamente 

minoria 

Exclusivamente 

maioria 

(maintenance e 

prestígio); 

exclusivamente 

minoria 

(maintenance) 

Na maioria, 

grupos não 

dominantes 

Todas 

Ofelia García (2009: parte 3, cap. 6, p. 17) 

 

 

Quadro teórico subtrativo de EB 

 Os programas subtrativos de EB são desenvolvidos a partir de uma ideologia 

monoglóssica. Todas as crianças recebidas são vistas como monolíngues, e a língua 

de cada uma é valorizada a partir de padrões monoglóssicos, o que, segundo a autora, 
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resulta em uma simples dualidade monolíngue. No caso dos programas subtrativos, a 

equação figura-se como 1 + 1 = 1, uma vez que o objetivo linguístico é o 

monolinguismo – uma forma fraca de EB, como vimos anteriormente com Baker e 

Prys Jones (1998). Assim sendo, a ecologia linguística opera para a substituição de 

uma língua pela outra – a norma , de ordem, da língua minoritária para a dominante. 

Aqui, relembramos Cummins (1981; 1984) e ‘the myth of bilingual handicap’, em 

que o bilinguismo é visto como um problema. As crianças são levadas, então, a 

entender não apenas a sua língua, como também a sua cultura (esta atada àquela) 

como desprovidas de valor. A autora identifica os tipos de crianças incluídas nos 

programas subtrativos de EB como aquelas pertencentes a grupos de minorias 

linguísticas vivendo em isolamento. García, entretanto, frisa que os programas 

subtrativos de EB não são os únicos disponíveis para esse grupo. Há programas 

excelentes que valorizam a língua e a cultura desse grupo e veem seu bilinguismo 

como algo valioso, como um direito, um recurso. Um exemplo é o programa de  

leitura para crianças chiapanecas, apresentado por Hamers e Blanc (2000) 

anteriormente. 

 

Quadro teórico aditivo de EB 

Tal como o quadro subtrativo, o quadro teórico aditivo também parte de uma 

ideologia monoglóssica, enxergando cada indivíduo como monolíngue e suas línguas 

a partir de padrões monolíngues. A dualidade neste caso figura-se como 1 + 1 = 2 – 

aqui, ao contrário do que advogam Grosjean (1998) e a própria García (2009), o 

bilíngue é visto como dois monolíngues em uma única pessoa. O objetivo linguístico 

é o bilinguismo, e a ecologia linguística resulta em adição e manutenção, para as 

minorias – uma forma forte de EB; a diferença, segundo García, entre o quadro 

aditivo, o recursivo e o dinâmico, todos formas fortes, é o “tipo de linguar 

bilinguamente que cada um dos modelos apoiam” (GARCÍA, 2009: parte 3, cap. 6, p. 

39). A orientação é do bilinguismo como enriquecimento. A ecologia cultural do 

quadro teórico aditivo reponta de uma crença monoglóssica, sendo o 

monoculturalismo, por vezes, mantido ou o biculturalismo estimulado. Porém, neste 

caso, assim como as línguas, cada cultura é vista como desassociada uma da outra. Os 

tipos de crianças que são incluídas nos programas aditivos de EB  são de grupos de 

minorias e de grupos dominantes. 
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Quadro teórico recursivo de EB 

 Neste quadro teórico, vimos a ideia de bilinguismo se complexar ainda mais. 

A partir de uma ideologia heteroglóssica, passa-se a pensar as línguas de um 

indivíduo não mais partindo de padrões monoglóssicos. São reconhecidas normas que 

coexistem. O quadro recursivo reconhece o continuum bilíngue da revitalização 

linguística. O bilinguismo é reconhecido como um direito das comunidades de 

minorias linguísticas que querem revitalizar suas línguas e comunidades que querem 

ser bilíngues. A ecologia cultural reconhece as complexas multiplicidades de partes 

culturais sendo elas revitalizadas, ou recuperadas, por um lado, ou misturadas, de 

outro. Neste quadro, partes culturais são concebidas como as cores em um 

caleidoscópio, com partes diferentes vindo dentro e fora assim que promulgadas pelos 

participantes, produzindo reflexões de biculturalismo que são mais sobre 

multiplicidade cultural. Na maioria, grupos não dominantes.  

 

Quadro teórico dinâmico de EB 

 O bilinguismo aqui é de um tipo mais complexo, o resultado de uma posição 

heteroglóssica que reconhece múltiplas normas coexistentes. Crianças educadas 

nessas escolas podem demonstrar proficiências bilíngues e plurilíngues ainda quando 

começam. Elas usam o bilinguismo de forma dinâmica para tentar fazer sentido do 

continuum linguístico na sala de aula. A ecologia linguística reponta para 

plurilinguismo. Reconhece-se as multiplicidades complexas de partes culturais sendo 

elas revitalizadas ou recuperadas de um lado ou misturadas do outro (ecologia 

cultura). Partes culturais são normalmente misturadas para permitir transculturalismo. 

Nas crianças, o bilinguismo é considerado um recurso em duas situações: 1) quando 

educando alunos em salas integradas ou misturadas onde crianças de maiorias 

linguísticas e de minorias linguísticas são educadas conjuntamente; 2) quando 

educando bilinguamente todos os alunos em uma determinada região ou estado.  

 

 A partir dos quadros teóricos de EB, García (2009) faz a ligação com tipos de 

EB. Abaixo o quadro: 

 
Quadro 7 - Quadros teóricos e Tipos de Educação Bilíngue 

 Educação 

Bilíngue 

Educação 

Bilíngue Aditiva 

Educação 

Bilíngue 

Educação 

Bilíngue 
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Subtrativa Recursiva Dinâmica 

Ideologia 

linguística 

Monoglóssica Monoglóssica Heteroglóssica Heteroglóssica 

Objetivo 

linguístico 

Monolinguismo Bilinguismo Bilinguismo Bilinguismo 

Tipos de EB - transicional - manutenção 

- de prestígio 

- imersão 

- revitalização de 

imersão (heritage 

language 

immersion) 

-de 

desenvolvimento 

- poli-direcional 

ou two-way (dual 

Lang., imersão 

bilíngue; imersão 

two-way) 

- CLIL  

- multilíngue 

múltipla 

GARCÍA (2009: parte 3, cap. 6, p. 48)  

 

 Dos tipos discutidos pela autora, alguns foram bem explorados anteriormente. 

Focaremos nos tipos que são aqui apresentados com uma nova nomenclatura e os que 

ainda não foram discutidos. 

 

EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE PRESTÍGIO 

Podem ser alocados aqui todos os programas desenvolvidos para crianças da 

elite de grupos linguísticos dominantes – normalmente alocados em escolas privadas. 

Tais programas são caracterizados por ensinarem através de duas línguas de prestígio 

na sociedade. Normalmente esses programas trabalham num sistema em que as 

línguas são separadas por professores, ou seja, existem os professores que ensinam na 

e através da L1 e outros professores que ensinam na e através da L2. A ideia é 

adicionar uma língua, mas mantê-la como um organismo distinto deixando clara a 

separação identitária entre os que falam aquela língua e os que falam esta.  

Algumas Escolas Internacionais podem ser encaixadas nesta tipologia. García 

(2009) aponta que há dois tipos de escolas internacionais: aquelas apresentadas 

anteriormente, que a autora caracteriza como “escolas nacionais longe de casa”, a 

servir como ilhas linguísticas e culturais. A autora afirma que essas escolas não são 

bilíngues, pois ensinam através de uma única língua. Já um outro tipo de escola 

internacional são aquelas que oferecem um ensino plurilíngue, são escolas onde o 

conteúdo curricular é ensinado através da língua do país em que surgiu e se encontra e 
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também através de pelo menos mais duas segundas línguas. Esse último tipo de escola 

internacional pode ser considerado bilíngue.     

 

IMERSÃO PARA REVITALIZAÇÃO 

 A autora divide os programas de imersão em dois tipos. Um primeiro já 

explorado anteriormente, criado no Canadá, alocado aqui como proveniente de uma 

ideologia monoglóssica. O segundo, este tipo definido como imersão para 

revitalização, proveniente de ideologia heteroglóssica, é voltado para crianças de 

minorias linguísticas que fazem parte de grupos com presença e poder suficiente em 

uma comunidade, mas que praticamente não falam mais a língua nativa de seu grupo. 

A autora coloca nesse grupo, programas na região de Aotearoa, na Nova Zelândia, 

chamados Language Nest Programs, elaborados para revitalizar  a língua e cultura  

maoris. 

 

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 

 Esse tipo de programa é voltado para grupos de minorias linguísticas cuja 

língua não está em perigo. Além disso, são grupos que vivem em comunidades 

multilingues e biculturais que buscam o reconhecimento e igualdade entre sua língua 

e a língua de prestigio. A intenção não é mais apenas manter a língua minoritária, mas 

desenvolver as suas funções acadêmicas.  

Tais comunidades são comuns em regiões autônomas da Espanha (a 

Catalunha, já mencionada, é um exemplo). Essas regiões têm recebido cada vez mais 

imigrantes de outros países da Europa, da América Latina etc. “A questão educacional 

tornou-se não apenas como manter (ou revitalizar) [e desenvolver] as línguas que não 

o espanhol e equalizá-las, mas também como ensinar ambas as línguas para 

imigrantes na mesma escola.” (G, ano: parte III, cap. 7, p. 30) 

 

CLIL  

 CLIL é um termo que surgiu na Europa, mas que se tornou popular no mundo 

inteiro. É um programa que visa ensinar de duas a três disciplinas (em sua maioria, 

matemática e ciências são as disciplinas escolhidas) através da L2 buscando, desta 

forma, desenvolver o bilinguismo nos alunos. O CLIL não exige uma divisão igual de 

tempo para as línguas do programa, nem uma quantidade de tempo mínima específica 

para o uso da L2. Também não exige que os professores tenha proficiência ‘nativa’, 
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nem espera que os alunos a alcancem. O programa será discutido a fundo mais a 

frente. 

 

EDUCAÇÃO MULTILINGUE MÚLTIPLA (Multiple multilingual education) 

 Esse tipo de programa é normalmente desenvolvido em países como a Índia, 

onde as línguas contam em torno de 400, incluindo dialetos. Numa sociedade com 

intensa complexidade linguística, faz-se necessário que todos os seus membros 

recebam algum tipo de formação bilíngue. Nesses programas, pelo menos três línguas 

são escolhidas para transferir conteúdo. Além disso, por vezes certas línguas podem 

ser incorporadas ao currículo, mais à frente, retiradas deste, depois voltar a fazer 

parte. Tudo depende do momento, devido ao complexo multilinguismo das regiões, 

entrada e saída de alunos etc.        

 

 Abaixo, o quadro de correspondência entre os tipos de bilinguismo e os tipos 

de EB: 

 
Quadro 8 - Tipos de Bilinguismo e Tipos de Educação Bilíngue 

Bilinguismo Educação Bilíngue 

Subtrativo 

L1 + L2 – L1 -> (seta) L2 

Transicional 

Aditivo 

L1 + L2 = L1 + L2 

Manutenção 

De prestígio 

Imersão 

Recursivo 

Figura 

Revitalização de imersão 

De desenvolvimento 

Dinâmico 

Figura 

Poli-direcional ou Two-way (Dual Language) 

CLIL e CLIL-type 

Multilingue múltipla 

GARCÍA (2009: parte 3, cap. 6, p. 89) 

 

 Uma questão que García (2009) vê como importante é a necessidade de 

repensarmos a forma como entendemos a língua. Ela nos abastece com os conceitos 

de ‘linguar’ e ‘translinguar’ já expostos no capítulo anterior. Estendendo o conceito 

apresentado por Cen Williams (apud GARCÍA, 2009), García trabalha com a ideia de 

que as línguas que falamos não são armazenadas separadamente em nossa mente, mas 

que nós somos dotados de um único repertório linguístico do qual todas as línguas 
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que falamos fazem parte. A autora reforça que esse repertório não é híbrido, ou seja, 

para ela, não há mistura. Mas há fluidez. Um repertório linguístico com características 

que são socialmente atribuídas. A autora atesta: 

 
Nós estamos falando de um sistema linguístico com 

características que seguem um continuum. Característica que 

são socialmente construídas como inglês ou espanhol ou 

uma outra língua. Mas com indivíduos bilíngues 

normalmente funcionando nesse espaço translinguístico em 

que deslizam entre uma língua ou outra dependendo das 

circunstâncias sociais. (2014)16 

  

Translinguar é uma norma na vida de indivíduos bilíngues, e podemos dizer 

também, na vida de todos os indivíduos que estão cada vez mais em contato com 

outras línguas no seu dia a dia globalizado. E considerando como norma, deve-se 

pensar no desenvolvimento de programas que explorem esse fenômeno. Para a autora, 

abrir um espaço para a translinguagem dentro de programas bilíngues já existentes 

pode ser uma forma a mais de garantir o sucesso da aquisição de uma L2. Ao oferecer 

um espaço para a translinguagem, permitimos que os alunos façam uso de todo o seu 

repertório linguístico, ou seja, oferece-se a eles a oportunidade de fazer uso de todos 

os recursos de que dispõe para se expressar. Abaixo, um exemplo de como pode se 

dar tal fenômeno: 

 
Quadro 9 - Translinguagem em uma turma de Educação Infantil em Nova York 

Em uma turma de Educação infantil com um programa de Dual-language em Nova York, alunos de 

diferentes grupos linguísticos aprendem através do inglês e do espanhol. As línguas são separadas – há 

uma professora que ensina através do espanhol e outra que ensina através do inglês. Além disso, às 

vezes os grupos se separam para as aulas de reforço das línguas – crianças que falam espanhol atendem 

às aulas de reforço de inglês como L2 e as crianças que falam inglês, as aulas de espanhol como L2. 

Há, contudo, o momento em que os grupos se misturam. Quando isso acontece, pode-se observar que 

as crianças “translinguam constantemente para construir significado, para incluir outros e para mediar 

entendimentos” (GARCÍA, 2009: 62). 

Abaixo, um exemplo de duas crianças translinguando durante o desenrolar de uma atividade. Aaron 

fala inglês e está num estágio bem inicial de bilinguismo; Bima está num grau de bilinguismo mais 

																																																								
16	Trecho de fala de Ofelia García em congresso da NABE (Associação Nacional de Educação 

Bilíngue) em São Diego, EUA, em 2014. Tradução do autor. 	
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avançado, pois a mãe é americana e o pai, mexicano. 

 

Aaron: I have veinticinco y I need dos más, no tres, look.  

             [Conta até 25 em espanhol.] 

             I only have veintitres, now (...) Veinticinco. I need dos! 

Bima: Necesitas una? Toma ése. 

           Yo tiene una más. Se cayó. 

Aaron: Necesita una más. 

 

Como García (2009) bem observa, o translinguar permitiu que o menino produzisse em espanhol, 

inicialmente os números, que ele demonstrou já dominar. Mas além disso, Aaron aprendeu mais ainda, 

construindo significado a partir da intervenção de Bima. 

Segundo García (2009), o programa foi desenvolvido de forma a permitir o translinguar das crianças, 

para que dessa forma elas tenham mais uma ferramenta para ajuda-las a dar sentido ao que é ensinado.  

 (GARCÍA, 2009: parte IV, cap. 12, p.64-67) 

 

Partindo da ideia de que translinguar é uma norma na vida indivíduos 

bilíngues, deve-se ser pensado em como aplicar esse conceito em sala de aula. 

Primeiramente, é bom deixar claro que García defende, e nós concordamos, que deva 

haver espaços separados para as línguas em um programa bilíngue, mas defende 

também que haja um espaço para o translinguar. E é claro, nesse espaço, devem haver 

regras, estratégias muito bem elaboradas com propósitos e objetivos definidos. O 

espaço do translinguar na escola também deve ser um espaço controlado. 

García expõe três propósitos: 1) refere-se ao conteúdo – por exemplo, adaptar 

as instruções para que todos se sintam incluídos, desenvolver um saber mais 

profundo, aprofundar a compreensão/entendimento; 2) refere-se à língua – uma vez 

que se está alavancando semelhanças e transformações linguísticas, se está 

provocando consciência metalinguística, e também construindo flexibilidade 

linguística; 3) refere-se à justiça social – o aluno ganha o direito de investir na sua 

identidade, desenvolve consciência crítica para explorar as relações entre língua e 

poder (GARCÍA, 2014).  

Um espaço propício à translinguagem pode trazer benefícios significativos 

para uma aula. Alguns deles são: deixar os alunos mais à vontade para iniciar 

participação; permitir uma maior participação da turma (que seria menor, se os alunos 

fosse obrigados a usar somente a L2); envolver um número maior de alunos; propiciar 
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clareza do conteúdo; dar voz a quem tem menos proficiência; facilidade para 

problematizar; foco em tensão e não apenas no que é mais fácil (GARCÍA, 2014). 

 O conceito de translinguagem tem ganhado cada vez mais adeptos, vem sendo 

discutido com mais frequência e servirá, ou melhor, já serve como ferramenta para 

enriquecer o tema da educação bilíngue. Certamente, um pouco mais à frente já 

teremos programas de EB cuja característica central será focada neste conceito. Que 

sejam programas que manifestem e promovam solidariedade, respeito às diferenças, 

tolerância, além de formar indivíduos bilíngues. 

Assim como o tema do bilinguismo veio se desenvolvendo – como bem 

apontou Baetens Beardsmore (1986), as definições do conceito não parecem ter fim –, 

o campo da EB segue o mesmo caminho no que diz respeito aos seus tipos de 

programas. E não poderia ser diferente, pois a língua não é estática, e está sempre se 

desenvolvendo, sempre em processo de evolução. Ademais, o tempo presente é de 

mudanças e avanços vertiginosos, de contato sem limites entre línguas e culturas. A 

tendência é haver um crescimento dos programas de EB – algo inevitável –, e o mais 

sensato é que sejam elaborados programas que possam dar conta de cada nova 

realidade. E claro, sem deixar de sempre voltar os olhos para o passado, pois a 

história sempre tem o que nos ensinar. É importante que estudemos sobre os 

programas já desenvolvidos, que entendamos o contexto social e político que os 

moldaram, que conheçamos seus resultados. Para que, por conseguinte, possamos 

discutir, avaliar e aprimorar os programas elaborados para o nosso contexto. 
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3 EDUCAÇÃO BILÍNGUE NO BRASIL: uma visão geral do contexto nacional  
   
 

“Monolinguismo é uma forma de opressão.”17  

(Ilan Stavans, 2000) 

 
 

Estudos realizados por Henriques (2000) revelam que o Brasil é um dos países 

mais desiguais no mundo. A educação precária, sem qualidade e, ainda, a falta dela é 

dos principais motivos para a perpetuação dessa desigualdade (HENRIQUES, 2000 

apud PEREIRA, 2006). Podemos concluir que a educação é o nosso bem mais 

valioso. Logo, é preciso assegurar que todos tenham o direito, por lei, a educação de 

qualidade. Mais além, é preciso entender que “escola para todos não é sinônimo de 

mesma escola” (SÁ, 2011: 17). As propostas educacionais devem atender as 

singularidades de cada grupo – índios, surdos, ouvintes, moradores de regiões de 

fronteira, de cidade pequena, de cidade grande, do centro, da periferia etc.  

Ferreira (2004) nos alerta para a necessidade de nos voltarmos para a “gestão 

democrática da educação”, pois esta irá determinar a formação humana. A gestão 

somos nós, pais, professores, pesquisadores, gestores, políticos. Nós precisamos nos 

perguntar que decisões estão sendo tomadas, a que direções elas apontam, se 

obrigações e responsabilidades estão sendo cumpridas, se os objetivos são claros, 

possíveis de ser atingidos. A autora ainda nos lembra que o sistema educacional deve 

estar preparado para dar conta das demandas desse mundo globalizado e todas as suas 

complexidades (FERREIRA, 2004). 

 Ferreira (2004) afirma: é preciso formar cidadãos para a “cultura globalizada”.  
 

A ‘cultura globalizada’ significa uma poderosa imagem 

cultural que exige um novo nível de conceptualização de 

todas as inúmeras e incontáveis culturas locais, regionais, 

estatais, ocidentais e orientais, do Norte e do Sul que estão 

‘postas a nu’, divulgadas ao mundo que assiste encantado e 

perplexo a este ‘multiculturalismo’, o qual necessita ser 

acatado e respeitado. ‘Cultura globalizada’ é a expressão que 

																																																								
17 Tradução do autor do original: “Monolingualism is a form of opression.” 
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contém a diversidade de tudo e de todos na unidade dos 

limites do mundo (p. 1.241). 

 

Mais do que uma escola que forme indivíduos que saibam conviver e respeitar 

as diferenças, é preciso formar indivíduos para esse novo mundo. É preciso repensar a 

educação. Estamos vivendo tempos de transformações rápidas e profundas, que nos 

atingem nos mínimos detalhes do nosso cotidiano. A escola precisa aceitar e se 

preparar para lidar com essas mudanças, e incorporá-las. Dessas, observa-se os 

contatos culturais e linguísticos que acontecem não só fisicamente com mais 

frequência, como também virtualmente a todo momento, o acesso à informação, a 

competitividade no mercado de trabalho, que exige profissionais que estejam 

preparados para essa comunicação sem barreiras.  

A procura pelas escolas bilíngues é um efeito dessas demandas – os cursos de 

idiomas não respondem mais tão bem às novas necessidades. Cabe ao governo 

democratizar esse acesso diferenciado à educação. As escolas públicas bilíngues e 

interculturais devem ser encaradas como políticas linguística e educacional de Estado. 

Tendo em mente que não existe uma única forma de educar bilinguamente, na 

verdade, para cada conjunto de pessoas deve ser encontrada uma forma diferente. Os 

índios brasileiros precisam de uma educação que valorize e mantenha sua língua, sua 

cultura, seus valores, mas que também os prepare para o contato com a sociedade de 

cultura e língua predominantes. Os surdos precisam ter sua L1, a LIBRAS, 

reconhecida na prática. O que, dentre outras questões, significa ter direito a ser 

educado através da LIBRAS também. Moradores de fronteira devem ter a sua 

realidade refletida na sua educação.  

Como a EB tem sido pensada para o nosso contexto de país em 

desenvolvimento? Que tipos de programas têm sido elaborados para dar conta das 

distintas realidades. Em seguida iremos explorar os tipos de EB elaborados, suas 

motivações, seus objetivos, sua adequação. Imprimiremos maior ênfase aos 

programas que, de alguma forma, se aproximam do Programa Escolas Bilíngues, que 

motivou esta dissertação e que será aprofundado no próximo capítulo. Esse programas 

serão tratados nos subcapítulos sobre as escolas bilíngues de fronteira, as escolas 

internacionais, as escolas bilíngues particulares e públicas. 

Quanto à diferenciação feita entre as escolas internacionais e bilíngues, 

pudemos acompanhar no segundo capítulo que os autores estudados fazem essa 
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distinção, pois, para eles, as escolas internacionais não são necessariamente bilíngues. 

Contudo, mostraremos neste capítulo que as nossas escolas internacionais são todas 

bilíngues. No entanto, aquelas se distinguem pelo fato de seguirem o currículo dos 

países a que se vinculam – sem deixar de adequar-se ao currículo brasileiro, claro. 

Além disso, todas preparam seus alunos para ingressarem em universidades no 

exterior. Ao final do Ensino Médio, os alunos recebem diploma brasileiro e um 

diploma internacional (caso optem por este último). Distinguimos também, por 

questões lógicas, entre escolas bilíngues particulares e públicas. 

 
 
3.1 Contexto indígena 
 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena foram 

aprovadas em 1999. As escolas indígenas foram, desta forma, regulamentadas. Ficou 

garantido aos índios o direito à educação diferenciada, bilíngue/multilíngue, 

intercultural e comunitária. As escolas abrangem os segmentos da Educação Infantil 

ao Ensino Médio, inclusive a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O corpo docente 

nessas escolas é formado, em sua grande maioria, por professores indígenas. O 

objetivo é manter as línguas e culturas dos índios – o  português é ensinado como L2. 

 A Educação Infantil é opcional. De acordo com a Funai, as situações são 

diversas. Alguns povos indígenas entendem que a primeira infância é o período em 

que a criança deve ter a sua formação na aldeia, próxima de seus familiares, que serão 

os responsáveis por transferir sua visão de mundo, seus valores. Já em outros 

contextos, como o de aldeias urbanas, é comum as mulheres precisarem de apoio. Por 

essa razão, há o oferecimento da Educação Infantil, mas não a obrigação – cada povo 

indígena decidirá pela implementação ou não deste segmento nas escolas da aldeia 

(FUNAI). 

 O Censo Escolar INEP/MEC de 2013 registrou 175.348 matrículas no Ensino 

Fundamental – o total de matrículas em escolas indígenas foi de 238.113. Neste 

segmento pode-se notar a valorização dos conhecimentos indígenas através de 

pedagogias próprias, das línguas maternas, da interculturalidade e da autonomia 

escolar, bastante expressiva nos calendários e currículos escolares (FUNAI). 

 O Ensino Médio tem uma média muito baixa de matrículas. Um dos motivos é 

a falta de escolas que ofereçam esse segmento nas aldeias. Contudo, quando há a 

opção, os indígenas costumam optar pelo oferecimento de um Ensino Médio de 
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formação geral ou do Ensino Médio Técnico. É comum a escolha pelo segmento 

técnico, na busca de um ensino que o capacite e que contribua para alternativas de 

sustentabilidade de suas comunidades (FUNAI).    

 

3.2 Educação bilíngue LIBRAS/português para surdos 

 

Em 2002, foi a provada a Lei nº 10.436 que reconhece a LIBRAS como língua 

oficial. A lei determina: que a LIBRAS seja meio legal de comunicação e expressão; 

garantia de institucionalização do uso e da difusão da LIBRAS por parte do poder 

público e de empresas concessionárias de serviços públicos; garantia de atendimento e 

tratamento adequado em serviços públicos de saúde; e a inclusão da LIBRAS no 

currículo de formação de professores, determinando que os sistemas de ensino 

federais, estaduais e municipais garantam o ensino da LIBRAS nos cursos de 

Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em níveis médio e superior 

(BRASIL, 2002).  

O Decreto nº 5.626, de 2005, regulamenta a lei de 2002 e insere a LIBRAS 

como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o 

exercício do magistério e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições púbicas e 

privadas de ensino, do sistema federal de ensino e dos sistemas estaduais e municipais 

de ensino. Dentre os cursos para formação de professores fazem parte: todos os cursos 

de licenciatura, em todas as áreas do conhecimento, o curso normal tanto de nível 

médio como de nível superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial. 

Os debates que levaram à homologação desta lei coincidiram com um período 

em que discussões sobre inclusão ganhavam cada vez mais espaço no país. A 

Declaração de Salamanca, de 1994, dispõe de um compromisso em oferecer educação 

para todos. Dentre esse ‘todos’ referiam-se à inclusão de crianças, adolescentes e 

adultos, “independente de suas diferenças ou dificuldades individuais” (1994) no 

sistema regular de ensino “a menos que existam fortes razões para agir de outra 

forma” (1994). No documento, abre-se um parêntese que dispõe sobre a educação a 

ser oferecida aos surdos:  

 
“Políticas educacionais deveriam levar em total consideração 

as diferenças e situações individuais. A importância da 

linguagem de signos como meio de comunicação entre os 
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surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão 

deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas 

surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente 

provida em escolas especiais ou classes especiais e unidades 

em escolas regulares” (1994).   

 

Apesar da recomendação, o Brasil, assim como vários outros países, vem 

tratando, em grande parte, os alunos surdos como alunos com necessidades 

educacionais especiais (KELMAN, 2005: 1 apud ALMEIDA, 2014: 34). Desta forma, 

há o reconhecimento de que a oficialização da LIBRAS e a obrigação desta como 

disciplina curricular obrigatória em alguns cursos foram conquistas importantes para a 

comunidade de surdos. Contudo, estes vêm lutando desde então por uma educação 

que entenda e os receba como cidadãos com uma língua e cultural próprias, e não 

simplesmente como indivíduos portadores de uma deficiência e com necessidades 

educacionais especiais.  

O maior estudo já feito no mundo sobre o desenvolvimento cognitivo, 

linguístico e escolar das crianças surdas e com deficiência auditiva mostrou que elas 

aprendem “mais e melhor português, elas leem melhor, elas escrevem melhor, fazem 

melhor leitura orofacial e sabem mais libras nas escolas bilíngues do que nas escolas 

regulares”18 (Fernando Capovilla, 2011). Entre 1999 e 2009, foram avaliadas as 

competências cognitivas, linguística e escolares em mais de 8.000 surdos entre 6 e 40 

anos de idade em 15 estados brasileiros. Cada participante foi avaliado durante cerca 

de vinte horas. Os resultados indicaram que crianças com deficiência auditiva podem 

desenvolver suas competências muito bem em salas de aulas inclusivas de escolas 

regulares. Porém, as crianças surdas aprendem melhor em escolas bilíngues 

LIBRAS/português, onde podem se comunicar e aprender na língua mais apropriada 

para elas. 

O surdo, como já dito, faz parte de uma comunidade com língua e cultura 

próprias. É preciso aceitar e respeitar essa diversidade. Essa compreensão é essencial 

para que se possa pensar e oferecer uma educação de qualidade adequada.  A maioria 

das crianças surdas nascem em lares ouvintes e é na escola bilíngue (português/libras) 

que a criança vai aprender, além do português, a LIBRAS, que será a base para toda a 

sua aprendizagem. Como bem aponta Capovilla (2011), é “essa escola (bilíngue) que 
																																																								
18 Entrevista de Fernando Capovilla à Globo News em 2011. Disponível em:  
http://www.youtube.com/watch?v=uVbzA7fpJWE . 
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vai dotar a criança dos recursos cognitivos e linguísticos que ela precisa para 

desenvolver-se, escolarizar-se, se tornar um cidadão”.  

No entanto, as escolas bilíngues LIBRAS/português não são a norma. Como 

se não pudesse piorar, entre 2009 e 2011 houveram tentativas de descontinuar 

projetos bilíngues em escolas na cidade de São Paulo e de fechamento do INES19 no 

Rio de Janeiro. Felizmente, o INES não fechou, e em 2011, o então prefeito de São 

Paulo, Gilberto Kassab, aprovou a criação das EMEBS 20. Apesar disso, esses 

acontecimentos são provas do descaso para com a comunidade de surdos. Mesmo no 

sistema de inclusão em escolas regulares, esse descaso é explícito: no Rio de Janeiro, 

faltam intérpretes para atender os deficientes auditivos, por exemplo.  

 No Rio de Janeiro, o INES é o único lugar onde os surdos podem ser educados 

através da LIBRAS – as escolas municipais e estaduais recebem surdos e deficientes 

auditivos em escolas inclusivas regulares. O instituto atende cerca de 600 alunos da 

Educação Infantil até o Ensino Médio, além de oferecer o segmento Educação 

Precoce que atende desde recém nascidos até crianças com três anos de idade. Além 

disso, forma profissionais surdos e ouvintes no Curso Bilíngue de Pedagogia.  

As EMEBS atendem deficientes auditivos, surdos e surdocegos da cidade de 

São Paulo. Algumas dessas escolas oferecem ensino bilíngue, onde os alunos 

aprendem através da LIBRAS e através da modalidade escrita do português. As outras 

escolas desse grupo oferecem apoio pedagógico, contam com especialistas na área e 

ainda com um material em Braille. 

 

3.3 Escolas Bilíngues em Regiões de Fronteiras 

 

 O Brasil totaliza 23.086 Km de fronteiras. Destes, 15.719 Km são de 

fronteiras terrestres. “A fronteira com o oceano Atlântico compreende a foz do rio 

Oiapoque, ao norte, na divisa do Amapá com a Guiana Francesa, até o arroio Chuí, ao 

sul, no limite do Rio Grande do Sul com o Uruguai” (PEREIRA, 2009). São dez os 

países com os quais fazemos fronteira, de norte a sul: Guiana Francesa, Suriname, 

Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Dentre 

as línguas oficiais destes países estão o francês, o holandês, o inglês e o espanhol.  

																																																								
19 INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos.  
20 EMEBS – Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos. 
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A ideia de uma língua nacional e de um Brasil monolíngue – com medo de 

abraçar a sua diversidade multilíngue – coopera para o descaso com os grupos de 

minorias no país. Os habitantes das cidades divisas são indivíduos que sofrem com 

esse desinteresse – para quem poderiam ser pensadas políticas educacionais que 

promovessem o enriquecimento do contato entre as línguas e as culturas das regiões 

de fronteiras. Apesar dessas regiões terem como característica marcante a convivência 

de indivíduos com diferentes línguas em seu dia a dia, o governo brasileiro não tem a 

educação bilíngue como obrigação por lei para esses espaços.  

As escolas bilíngues de fronteira são recentes. O PEIBF (Projeto Escolas 

Interculturais Bilíngues de Fronteira) foi criado em 2005 depois de assinado o Acordo 

Bilateral entre os ministérios da educação de Brasil e Argentina em 2004. O projeto 

abrange a área de fronteira dos países do MERCOSUL. No geral, os objetivos tratam 

de questões linguísticas, culturais, educacionais e políticas. Mais especificamente, o 

modelo de educação para a área de fronteira do MERCOSUL foi desenvolvido com o 

fim de promover o bilinguismo e a interculturalidade, com ênfase no ensino do 

português e do espanhol. Ademais, é objetivo declarado 

 
Consolidar uma identidade cultural regional e promover a 

integração, formar cidadãos ativos para converter a fronteira 

em um espaço democrático de cooperação, um cidadão 

sensível à interculturalidade [...] Além disso, o aluno egresso 

do programa terá um domínio suficiente das línguas 

portuguesa e espanhola para interatuar com seus pares em 

contextos previsíveis de intercâmbio. (MECyT e MEC: 2008 

apud CANETE, 2014)  

 

De acordo com o documento elaborado pelo Ministério da Educación, Ciencia 

y Tecnología (MECyT) da Argentina e pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil, 

é importante que as escolas situadas em regiões de fronteira promovam o 

conhecimento e, por conseguinte, a valorização das culturas envolvidas, “tendo por 

base práticas de interculturalidade” (2008: 14). E afirmam que o ensino bilíngue  

 
[...] proporciona aos alunos das escolas do programa o 

conhecimento e o uso de mais de uma língua, o que 

contribui para a qualidade da educação e para o 

aprimoramento de suas relações comunicativas, tendo em 
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vista que esses alunos encontram-se, em maior ou menor 

grau, expostos a situações de utilização de ambos os 

idiomas. (2008: 16)  

 
O projeto reproduziu a ideia das ‘cidades gêmeas’21 e criou as ‘escolas-

espelho’. Cada par de escolas funciona como uma “unidade operacional” (MECyT e 

MEC, 2008: 22) – sendo uma situada em cidade brasileira de fronteira e a outra em 

cidade de fronteira de um dos países parte do bloco. Durante a semana, os 

professores, previamente designados para o projeto, fazem um intercâmbio – os 

professores brasileiros saem do país para ensinar em português enquanto os 

professores estrangeiros entram no Brasil para ensinar em espanhol, na sua ‘escola-

espelho’. 

Segundo Cañete (2014), o projeto é desenvolvido em sala de aula através da 

abordagem de ensino conhecida como projetos de aprendizagem. À vista disso, um 

tema é escolhido pelos alunos com o professor da L1. Este tema será explorado e 

trabalhado por ambos os professores, da L1 e da L2 – que devem dedicar um tempo 

na semana para o planejamento em conjunto. A ideia é que o trabalho seja feito de 

forma que não haja repetição, mas continuidade. Não há um tempo determinado para 

a duração de cada projeto temático – que pode durar até um mês ou mais. O 

fechamento é feito através de uma culminância, onde as crianças preparam 

apresentações para seus colegas de turma. O foco é nas habilidades oral e de audição, 

mas leitura e escrita também são desenvolvidas.    

Cañete (2014), em pesquisa feita em ‘escolas-espelho’ de Brasil-Uruguai, nos 

aponta para algumas características estruturais que podem levar à realização pouco 

eficiente do programa. Uma primeira, com relação ao intercâmbio feito pelos 

professores, afirmou que o cruce 22  acontecia somente às segundas-feiras. Não 

havendo aula nesse dia, por qualquer motivo, os alunos não tem outro dia na semana 

																																																								
21			Art.1º - Serão consideradas cidades-gêmeas os municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa  
seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de 
integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conturbação ou semi-conurbação com 
uma localidade do país vizinho, assim como manifestações “condensadas” dos problemas 
característicos  
da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e 
a  
cidadania. (Ministério da Integração Nacional, portaria nº 125, 2014) 
22	Palavra usada pelos professores uruguaios para se referir ao ato de atravessar a fronteira para dar 

aula  
no Brasil. 
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com o professor da L2. Uma segunda, o programa bilíngue só é desenvolvido nessas 

escolas a partir do segundo semestre. Uma terceira questão trata da escolha do tema 

das aulas ser feita pelos alunos. Os professores das escolas pesquisadas reclamam o 

direito na escolha de temas também. Para eles, os temas escolhidos pelas turmas 

(dentre eles, a origem das tintas; as baleias; os planetas) nem sempre permitem a 

elaboração de atividades que promovam um pensamento crítico com relação à 

sociedade, às comunidades de que fazem parte. Para os professores, é preciso tocar 

em assuntos mais específicos, como o exercício da cidadania, assuntos que 

desenvolvam nos discentes não apenas a curiosidade intelectual, mas a tolerância para 

com as diferenças, sentimentos de solidariedade, de consciência do outro etc.  

A autora apontam também para uma certa falta de autonomia de toda a equipe 

escolar de como trabalhar a interculturalidade no projeto e afirmou que ficam todos 

muito dependentes da assessoria pedagógica que recebem – feita por profissionais de 

universidades brasileiras federais. Para ela, falta trocar ideias e experiências, conhecer 

mais a cultura e as vivências do outro, suas práticas sociais, sua rotina escolar, como 

passam as férias. A autora dá uma ideia simples e bem interessante que refere-se à 

apresentação de trabalhos escolares. No Brasil, os alunos apresentam os trabalhos em 

grupo com outros colegas da turma enquanto no Uruguai é comum o aluno levar um 

membro da família para ajudar na apresentação. Os alunos brasileiros poderiam fazer 

uma apresentação à maneira dos uruguaios e vice-versa. Uma maneira simples de 

trabalhar a interculturalidade. 

Em outra pesquisa (BIACHEZZI et al., 2012), realizada com escolas-espelho 

de Brasil-Argentina (Escola de Educação Básica Dr. Theodureto Carlos de Faria 

Souto e, Dionísio Cerqueira, Santa Catarina e Escuela de Frontera de Jornada 

Completa Nº 604 – Intercultural Bilíngue Nº 1 em Bernardo de Irigoyen, Misiones, 

Argentina), nos é relatado que a escola brasileira estava sem assessoramento 

pedagógico. Os pesquisadores informam que o IPOL 23  foi o responsável pela 

assessoria pedagógica da escola-espelho brasileira, em Santa Catarina, entre 2005 e 

2010. Mas que de 2011 até 2012, quando texto sobre a pesquisa foi publicado, os 

professores estavam dando continuidade ao trabalho sozinhos. Enquanto isso, na 

Argentina, a escola-espelho foi oficialmente legalizada como escola integral e 

																																																								
23	IPOL – Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística. 
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bilíngue e recebe apoio de uma equipe especializada montada pelo ministério da 

educação do país para o projeto (BIACHEZZI et al., 2012). 

Na escola-espelho argentina, até 2012, apesar de sofrer com questões de 

espaço, quanto ao projeto, todos seguiam certos da sua continuidade. No Brasil, o que 

se via era o contrário – desde 2011 até 2012, a equipe da escola-espelho, que havia 

perdido assessoria – responsável “pelos encaminhamentos necessários para a 

ampliação e continuidade da realização dos projetos na íntegra e pela avaliação do 

desenvolvimento de todo o processo” (BIACHEZZI et al., 2012: 30) – viu também os 

recursos recebidos no início do projeto não acompanharem o crescimento deste, 

mesmo com a inclusão já prevista de novas turmas com o passar dos anos.  

(BIACHEZZI et al., 2012) Seja dito, não encontramos informações sobre o PEIBF 

entre os anos de 2014 e 2016. No site do MEC, a última notícia sobre o programa é do 

ano de 2014. 

O MEC apresenta um quadro com as cidades onde estão localizadas as escolas 

participantes do PEIBF. O quadro é de 2009 e conta com 26 escolas, 13 no Brasil e 

outras 13 em outros países.  

 
Quadro 10 - Escolas participantes do PEIBF 

No Brasil Em outros países 

Dionísio Cerqueira (SC) - 1 escola Bernardo Irigoyen (Argentina) - 1 

Foz do Iguaçu (PR) - 1 escola Puerto Iguazu (Argentina) - 1 

Uruguaiana (RS) - 1 escola Paso de Los Libres (Argentina) -1 

São Borja (RS) - 2 escolas Santo Tomé (Argentina) - 2 

Itaqui (RS) - 1 escola Alvear (Argentina) - 1 

Itaqui (RS) - 1 escola La Cruz (Argentina) - 1 

Chuí (RS) - 1 escola Chuy (Uruguai) - 1 

Jaguarão (RS) - 2 escolas Rio Branco (Uruguai) - 2 

Ponta Porã (MS) - 1 escola Pedro Juan Caballero (Paraguai) - 1 

Pacaraima (RR) - 2 escolas Santa Elena de Uiarén (Venezuela) - 2 

Total - 13 escolas no Brasil Total - 13 escolas nos 4 países 

    

 

3.4 Escolas Internacionais 
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 As escolas internacionais foram já exploradas nesta dissertação em capítulo 

anterior – o contexto em que elas surgem, seus objetivos. Como vimos, elas são vistas 

pelo público leigo como escolas bilíngues. Apesar de as escolas internacionais, de 

certa forma, possibilitarem o desenvolvimento do indivíduo bilíngue, elas não 

atendem, segundo Mello (2002), que tem o apoio da maioria dos estudiosos de EB, o 

princípio de uma escola bilíngue – ensinar através de duas línguas. 

 No final do século XIX e início do século XX, o Brasil recebeu um grupo 

numeroso de imigrantes, dentre eles, vieram muitos italianos, alemães, japoneses. 

Esses imigrantes formaram diversas comunidades no país, e ali construíram escolas. 

Assim surgem as escolas internacionais, para atender os filhos desses imigrantes. 

Nessas escolas, as crianças aprendiam o português além de outros conteúdos, e 

estudavam na língua de seu país natal. Era um espaço onde, mantinham a sua L1 e 

preservavam a sua cultura. A Deutsche Schule, em Santa Catarina, e o Colégio 

Renascença, em São Paulo, são exemplos dessas escolas. Com o tempo, houve uma 

diminuição do  fluxo de imigrantes no país, além de uma mudança de perfil destes. 

Para que essas escolas não fossem extintas, aos poucos, elas passaram a receber 

também alunos brasileiros (MOURA, 2016). 

 As escolas internacionais ainda seguem um currículo internacional, que 

prepara os alunos para a vida acadêmica fora do país. Porém, elas são obrigadas a 

oferecer um currículo que cumpra com os Parâmetros Curriculares Nacionais, ainda 

que as disciplinas sejam lecionadas em língua estrangeira. Sendo assim, oferecem 

disciplinas que não necessariamente estariam no quadro curricular internacional. Para 

obter um certificado nacional, os alunos precisam cumprir com todas as disciplinas do 

programa brasileiro nessas escolas. 

 Muitos dos alunos brasileiros pensam em continuar na educação superior aqui 

no Brasil. Tal fator, tem levado as escolas internacionais a oferecerem aulas extras 

para preparar esses alunos para o ingresso em universidades brasileiras. Em matéria 

de 2013 da Revista Veja, a diretora do St. Francis College, em São Paulo, Shirley 

Hazel afirmou “Somos uma escola voltada para o público brasileiro. Não podemos 

ignorar as provas das grandes universidades locais”. A St. Francis oferece aulas extras 

de física, química e biologia em português para melhor preparar seus alunos para o 

vestibular. Com o mesmo objetivo, a Chapel School, também em São Paulo, oferece 

aulas de redação em português e oficinas de análise e leitura de obras literárias como 

atividades complementares. 
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 Moura (2009) faz um levantamento das escolas internacionais no Brasil e 

especifica o idioma, o país a que se vincula e o ano de fundação de cada uma24. A 

seguir uma adaptação do quadro, que, neste caso, apresenta escolas internacionais 

com certo prestígio no Rio de Janeiro: 

 

 
Quadro 11 - Escolas Internacionais do Rio de Janeiro 

Nome da Escola Idioma 
principal 

País a que se 
vincula 

Ano de 
fundação 

British School Inglês Grã-Bretanha 1924 
Escola Americana do Rio 
de Janeiro 

Inglês Estados Unidos 1937 

Swiss International School Alemão Suíça 1962 
Escola Alemã Corcovado Alemão Alemanha 1965 
Lycée Molière Francês França 1982 

 

 Em pesquisa breve  nos sites das escolas do Rio de Janeiro podemos 

comprovar a complexidade do tema da EB. Para os estudiosos do tema, as escolas 

internacionais não podem ser nomeadas bilíngues por motivos já mencionados. 

Sempre que são listadas em trabalhos sobre EB, reforça-se que são escolas que não 

ensinam por meio de duas línguas. Contudo, as escolas internacionais do Rio de 

Janeiro têm programas em que ensinam em duas línguas.  

As características comuns a todas elas está: 1) nos programas curriculares que 

oferecem: o programa curricular internacional, prepara os alunos para ingressarem em 

escolas no exterior, e o programa curricular brasileiro; 2) no corpo discente, composto 

por alunos estrangeiros (que são em torno de 20%), além de brasileiros.  

 A seguir expomos características dos programas das escolas internacionais do 

Rio de Janeiro. O conteúdo a ser apresentado é baseado em informações encontradas 

nas páginas das escolas na internet. 

 

The British School25 

Características contextuais e estruturais26: 

																																																								
24	Para a tabela completa ver Moura, 2009: 57. 
25	O texto que segue foi baseado em informações encontradas no site da British School: 
http://www.britishschool.g12.br . 
26	Lembrando Hornberger (1991), as características contextuais referem-se ao grupo de alunos e 
professores e as características estruruais referem-se à estrutura do programa, ao currículo escolar, à 
língua usada em sala de aula. 
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- O corpo discente da escola é composto por 60% de alunos brasileiros, 20% de 

com dupla nacionalidade (brasileira e uma outra) e 20% de alunos 

estrangeiros. Estes representam 60 nacionalidades diferentes – na maioria 

europeus e/ou britânicos, o restante se divide entre latino-americanos, norte-

americanos, asiáticos e africanos. 

- 30% do corpo docente da escola é de estrangeiros. 

- A escola segue o cronograma brasileiro: o ano escolar começa em fevereiro e 

termina em dezembro. 

- Quanto ao currículo: 

A filosofia e as práticas educacionais são embasadas em um ideal britânico de 

educação – com elementos internacionais e brasileiros sendo incorporados com 

adequação. Os programas da escola são desenvolvidos para dar conta dos currículos 

internacional e brasileiro. Até o penúltimo ano da Educação Infantil, é dada maior 

atenção aos aspectos de aquisição e desenvolvimento das línguas (inglês e português) 

e a criação de bases para a alfabetização. No final da Educação Infantil até o primeiro 

ano do Ensino Fundamental, os alunos desenvolvem os processos de leitura e escrita 

em inglês e português – são alfabetizados em ambas as línguas. Do Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio, os alunos têm aulas de inglês e português como L1 

(ou seja, não como língua estrangeira). Inglês e português também são ensinados 

como língua estrangeira em classes extras – o inglês, para brasileiros ainda com certa 

dificuldade nos primeiros anos, e o português, para estrangeiros que tenham acabado 

de chegar no país e que não fizeram os anos iniciais na escola. A partir do Ensino 

Médio, francês e espanhol são oferecidas em aulas de língua estrangeira.  

 As outras disciplinas do programa são ensinadas em inglês. Não temos 

informação se algumas delas, em algum momento, são lecionadas em português como 

forma de melhor preparar os alunos para o vestibular e para o Enem. Mas é 

importante notar que os anos iniciais na escola seguem um programa bilíngue – os 

alunos são ensinados tanto através do inglês como do português.  

 
Quadro 12 - Quadro dos anos escolares no Reino Unido, EUA e Brasil 

Segmento Idade Reino 

Unido 

EUA Brasil Segmento no 

Brasil a partir 

de 2008 
Antes de 

2007 

A partir 

de 2008 
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Primary 2-3 

anos 

Pre-School Pre-School Maternal Maternal 1 Educação 

Infantil 

3-4 

anos 

Pre-School 

ou Nursery 

Pre-School ou 

Nursery ou 

Pre-K 

Jardim I Maternal 2 

4-5 

anos 

Reception Jardim II Pré-1 

5-6 

anos 

Year 1 Kindergarten Jardim III Pré-2 

6-7 

anos 

Year 2 1st Grade C.A. 1º Ano Ensino 

Fundamental 

I 7-8 

anos 

Year 3 2nd Grade 1º Série 

(1º Grau) 

2º Ano 

8-9 

anos 

Year 4 3rd Grade 2º Série 

(1º Grau) 

3º Ano 

9-10 

anos 

Year 5 4th Grade 3º Série 

(1º Grau) 

4º Ano 

10-11 

anos 

Year 6 5th Grade 4º Série 

(1º Grau) 

5º Ano 

Secondary/ 

Seniors 

11-12 

anos 

Year 7 6th Grade 5º Série 

(1º Grau) 

6º Ano Ensino 

Fundamental 

II 12-13 

anos 

Year 8 7th Grade 6º Série 

(1º Grau) 

7º Ano 

13-14 

anos 

Year 9 8th Grade 7º Série 

(1º Grau) 

8º Ano 

14-15 

anos 

Year 10 9th Grade 8º Série 

(1º Grau) 

9º Ano 

15-16 

anos 

Year 11 10th Grade 1º Série 

(2º Grau) 

1º Ano 

EM 

Ensino Médio 

16-17 

anos 

Year 12 11th Grade 2º Série 

(2º Grau) 

2º Ano 

EM 

17-18 

anos 

Year 13 12th Grade 3º Série 

(2º Grau) 

3º Ano 

EM 

* Adaptação de quadro apresentado pela British School.  

 

 

Escola Americana do Rio de Janeiro27 

Características contextuais e estruturais: 
																																																								
27	O texto que segue foi baseado em informações encontradas no site da Escola Americana do Rio de 
Janeiro: http://www.earj.com.br .  



	 91	

- O site da escola expõe um percentual dos alunos da turma que se formará em 

2017 – 58% são brasileiros, 11% são americanos, 5% são venezuelanos e 26% 

são de outras nacionalidades. Tal percentual não deixa de refletir um quadro 

geral dos alunos que frequentam as escolas internacionais. 

- O site da escola não especifica a origem dos professores, mas atesta que parte 

deles é brasileira e uma outra parte é estrangeira. 

- A escola segue o cronograma americano: o ano escolar começa em agosto e 

termina em junho. 

- Quanto ao currículo: 

Todos os alunos são inseridos no programa americano, que segue o currículo 

escolar tradicional dos EUA. Nesse caso, o português é ensinado como língua 

estrangeira. Os alunos brasileiros, além de cumprirem com o currículo americano, 

devem cumprir também com o currículo brasileiro. Para que isso seja possível, 

além das disciplinas do programa americano, os alunos brasileiros devem fazer as 

disciplinas de Língua Portuguesa (L1), Estudos Sociais, Sociologia, Filosofia, 

Biologia, Química e Física. Todas essas disciplinas são oferecidas em língua 

portuguesa. Para obter o diploma internacional (IB), todos os alunos devem cursar 

as disciplinas que não constam nos programas anteriores e que são oferecidas no 

Ensino Médio – são exemplo, francês e espanhol como língua estrangeira e 

economia dentre outras. 

O site da escola não é muito claro, mas pelo que podemos entender, na 

Educação Infantil, os alunos brasileiros têm aulas em português e inglês. Os 

alunos estrangeiros têm aulas em inglês e aulas de português como língua 

estrangeira. Podemos dizer que, o grupo de alunos brasileiros recebem uma 

educação bilíngue, pois são ensinados através de duas línguas durante quase todos 

os anos escolares. 

 

Swiss International School28 

O site não oferece informações sobre a origem do grupo de alunos que 

frequentam a escola, tampouco da origem de seus professores nem sobre qual 

calendário eles seguem. O programa de ensino se desenvolve de forma a cumprir com 

os currículos brasileiro e internacional (IB). 
																																																								
28	O texto que segue foi baseado em informações encontradas no site da Swiss International School: 
http://swissinternationalschool.com.br/pt-BR .  
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A escola é enfática ao declarar que oferece uma educação bilíngue. E o tipo de 

programa que se desenvolve é o de imersão – já apresentado nesta dissertação em 

capítulo anterior. As crianças aprenderão o português e uma das L2, de sua escolha, 

oferecidas pela escola – inglês, alemão ou francês. Durante a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental I, as crianças contam com dois professores, um falante de 

português e o outro, falante de uma L2. No Ensino Fundamental I, uma terceira língua 

será incluída e ensinada como língua estrangeira. No Ensino Fundamental II, os 

alunos podem optar por seguir no programa bilíngue, desta forma, poderão, por 

exemplo, fazer aulas de matemática em português e na L2. No final deste segmento, 

os alunos começam a ser preparados para ingressarem no Ensino Médio, segmento em 

que as crianças serão preparadas para o vestibular e para o Enem, e caso desejem, 

para obter o diploma IB. 

 

Escola Alemã Corcovado29 

 A escola alemã afirma ser um espaço de encontro bicultural que oferece 

ensino bilíngue em português e alemão. Como funções da escola, são especificados 

três pontos: 1) o encontro com a cultura e a sociedade do país acolhedor, 2) educação 

para crianças alemãs vivendo no exterior, 3) fomento da língua alemã. A escola 

oferece dois programas: Ramo Brasileiro (C) e Ramo Alemão (R). O Ramo C é um 

programa voltado para formação através do currículo brasileiro. Os alunos que fazem 

parte do programa são na maioria brasileiros. No Ramo C, o alemão é ensinado como 

língua estrangeira, além de servir como meio para o ensino de até três disciplinas. Os 

alunos são preparados para fazer os exames de proficiência em alemão. Caso sejam 

proficientes o suficiente na língua e tenham o interesse, os alunos brasileiros podem 

passar para o programa alemão a partir do Ensino Fundamental. 

 O Ramo Alemão R recebe crianças brasileiras e alemãs. Este programa segue 

metas de ensino e educação da Alemanha, mas também adequa-se para dar conta do 

currículo brasileiro. Quase todas as disciplinas são ministradas em alemão, e algumas 

poucas em português. Todos nesse ramo são preparados para que obtenham o 

certificado de conclusão do Ensino Médio brasileiro e do Abitur (o Ensino Médio 

alemão).  

																																																								
29	O texto que segue foi baseado em informações encontradas no site da Escola Alemã Corcovado:  
http://www.eacorcovado.com.br  
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Na Corcovado, 90% do corpo discente é de alunos brasileiros. Todo ano, por 

volta de 40 alunos passam do Ramo C para o Ramo R. Mais de 50% dos alunos 

formam-se pelos dois programas de Ensino Médio, o brasileiro e o alemão. Todo ano, 

mais de 80% dos alunos são aprovados nos exames de proficiência em alemão do 

nível II.   

 

Lycée Molière30 

 O Lycée é uma escola da rede AEFE (Agência para o Ensino Francês no 

Estrangeiro) e oferece ao aluno formação bilíngue e bicultural. A escola segue o 

currículo francês de ensino, mas está também adaptada ao currículo brasileiro. Ao 

final do Ensino Médio, o aluno recebe o certificado de conclusão do Ensino Médio 

brasileiro, assim como o ‘Baccalauréat’, diploma que aprova o fim do Ensino Médio 

ao mesmo tempo que permite acesso ao ensino superior na França. 

 O calendário do Lycée tem início em fevereiro e término em dezembro, como 

o brasileiro. Porém, o ano é dividido em três trimestres: o 1º trimestre vai de fevereiro 

ao final de abril, o 2º trimestre, de maio ao final de agosto e o 3º trimestre, de 

setembro ao final do ano escolar em dezembro. As provas escritas para o 

‘Baccalauréat’ e o DNB (Diploma Nacional do ‘Brevet’) são realizadas em 

novembro. 

 

Educação Infantil 

A língua francesa é usada na maior parte do tempo. No entanto, assegura-se o 

domínio do português ao longo de todo o período escolar. Desta forma, os alunos 

terminam a escola prontos para prestar os exames de acesso a universidades 

brasileiras. 

 

Ensino Fundamental I 

A partir do segundo semestre, as turmas de 1º ano passam a estudar a língua 

portuguesa em sua forma escrita. Nos 2º e 3º anos, as crianças começam a ter aulas de 

História e Geografia do Brasil em português. Neste segmento, os alunos começam a 

ter aulas de inglês como língua estrangeira, e a partir do 3º ano, podem optar por aulas 

																																																								
30	O texto que segue foi baseado em informações encontradas no site do Lycée Molière:  
http://www.lyceemoliere.com.br   
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de alemão ou espanhol. Aulas de reforço de português como LE também são 

oferecidas aos alunos estrangeiros. 

  Nos 1º e 2º anos, os alunos têm aulas em francês de: Língua (aquisição da 

linguagem oral, leitura, escrita, escrita de textos, vocabulário, ortografia, gramática e 

conjugação). No restante do tempo, as aulas são de Matemática, Descoberta do 

Mundo, Educação Artística e Educação Física. Nos 3º, 4º e 5º, os alunos têm aulas de 

Língua e Literatura Francesa, Observação Reflexiva da Língua (gramática, 

conjugação, ortografia e vocabulário), História e Geografia, Matemática, Ciências 

Experimentais e Tecnologia, Educação Artística e Educação Física. 

 

 

 

Ensino Fundamental II 

Disciplinas em francês: Literatura e Língua, História e Geografia, Matemática, 

Ciências da Vida e da Terra, Física e Química, Informática e Artes Plásticas. 

Disciplinas em português: Literatura e Língua, História e Geografia do Brasil 

e Educação Física. 

Neste segmento, os alunos têm aulas de Língua Estrangeira durante toda a 

semana: português, inglês e alemão ou espanhol (opção do aluno). 

Ao final do Ensino Fundamental II os alunos realizam o Brevet (diploma 

francês de finalização do Ensino Fundamental II). 

 

Ensino Médio 

Disciplinas em francês: Língua e Literatura (nos 1º e 2º anos), Literaturas, 

Filosofia (no 3º ano), História e Geografia, Ciências Econômicas e Sociais, 

Matemática, Física e Química, Ciências Biológicas e Informática. 

Disciplinas em português: Língua e Literatura Lusófonas, História e Geografia 

do Brasil. 

Neste segmento, os alunos têm aulas de Língua Estrangeira durante toda a 

semana: português, inglês e alemão ou espanhol, de acordo com a opção do aluno. 

 Ao final do Ensino Médio, os alunos prestam o Baccalauréat. Existem três 

tipos de ‘Bac’ – como os franceses costumam se referir –, o Bac Geral, o Bac 

Tecnológico e o Bac Profissional. No Lycée, os alunos se preparam para o Bac Geral, 
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que é dividido em 3 séries: Série ES (Econômico Social), Série L (Literário) e Série S 

(Científico). 

 

3.5 Escolas particulares bilíngues 

  

 As escolas particulares bilíngues brasileiras, em sua grande maioria, podiam 

até pouco tempo atrás ser encaixadas no tipo Educação Bilíngue de Prestígio. 

Segundo García (2009), podem ser inseridas nesse ramo as escolas com programas 

desenvolvidos para crianças da elite de grupos linguísticos dominantes. Ao que 

acrescentam Baker e Prys Jones (1998), a educação de prestígio é correlata ao 

prestígio social, cultural e econômico. No entanto, com o processo de globalização e 

com a possibilidade mais presente para a classe média de qualquer tipo de contato 

com o mundo internacional, a educação bilíngue vem se tornando cada vez mais 

desejada.  

O número de escolas que oferecem ensino bilíngue aumentam com o passar 

dos anos. São diversas as escolas particulares que passaram a oferecer aulas de inglês 

para seus alunos desde as turmas iniciais, e, ao longo deste processo, as escolas 

bilíngues tornaram-se uma espécie de fenômeno. Para se ter uma ideia, o diretor 

pedagógico Lyle Gordon, da Escola Cidade Jardim/Play Pen, uma das primeiras 

escolas bilíngues de São Paulo, fundada em 1981, apresentou em uma reportagem do 

Estado de São Paulo de 2010 uma série de dados impressionante: “o número de 

escolas bilíngues saltou de 145 em 2007 para 180 em 2009, registrando um aumento 

de 24% no período”. Esse aumento conta com escolas para atender, não só a classe 

alta, mas também a classe média. 

A maior parte dessas escolas oferecem ensino bilíngue até o Fundamental I, 

sendo o segmento da Educação Infantil o mais contemplado com os programas que 

ensinam através de duas línguas. A explicação para essa causa pode estar no fato de 

até o ano passado não haver a obrigação de crianças menores de 5 anos de idade 

estarem matriculadas em escolas31. Isso dava às instituições de ensino liberdade para 

desenvolver seus programas neste segmento. Um outro fator está provavelmente 

ligado à crença na máxima ‘quanto mais cedo, melhor’. A ideia de que uma criança 

aprende melhor uma língua enquanto mais nova funciona de chamariz para os pais. 
																																																								
31	Desde o início deste ano de 2016, todas as crianças a partir dos 4 anos devem obrigatoriamente estar 
matriculadas na escola.  
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Atualmente, com a obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos, a Educação 

Infantil, assim como todos os segmentos que se seguem, deverá cumprir com a LDB 

oferecendo o currículo exigido. É comum as escolas com ensino bilíngue funcionarem 

em período estendido para conseguir dar conta da educação bilíngue e das leis dos 

órgãos oficiais. 

Atualmente, há uma grande quantidade de escolas que se autodenominam 

bilíngues. Salientamos aqui que as escolas que realmente podem ser consideradas 

bilíngues oferecem ensino através de duas línguas. Essa é uma característica que 

coloca essas escolas em uma mesma categoria. Contudo, elas podem ter propostas de 

ensino bem diferentes entre si. Separamos duas escolas reconhecidamente bilíngues e 

suas propostas como exemplo. 

 

Maple Bear (Rio de Janeiro) 

O tipo de programa bilíngue da escola é o de imersão. Nos primeiros anos o 

programa é o de imersão total – programas canadense originalmente. O Inglês é o 

único idioma nos primeiros anos da Educação Infantil. O idioma é usado como 

instrumento. O professor fala o tempo todo em inglês com os alunos, porém, estes não 

são obrigados a falar na L2 – quando acontece de alunos falarem em português, os 

professores dão a resposta em inglês. O português passa a fazer parte do cotidiano 

escolar do aluno a partir do último ano da Educação Infantil (5-6 anos), quando 

entram em processo de alfabetização. Nos anos seguintes, as línguas são separadas 

por disciplinas. As disciplinas de Língua Inglesa (como L1), Matemática e Ciências 

são ensinadas em inglês. Língua Portuguesa, Geografia e História são ministradas em 

português. As disciplinas de Educação Física, Música e Artes podem ser ensinadas na 

língua de escolha de cada uma das unidades – a Maple Bear tem 3 unidades no estado 

do Rio de Janeiro, duas na capital (Freguesia e Barra da Tijuca) e 1 em Niterói. A 

escola atende, por enquanto, da Educação Infantil até o Ensino Fundamental II. Os 

planos são de inserir o Ensino Médio a partir de 2018.  

 

Play Pen – Escola Cidade Jardim (São Paulo) 

Na Play Pen, a L2 (no caso da escola, o inglês) é a única língua usada nos 

primeiros anos da Educação Infantil. A alfabetização também é feita em português 

(momento de inserção da L1 no programa). Mais adiante a L2 é usada para 

complementar o conteúdo – mesmo caso das PEIBFs, as escolas de fronteira 
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apresentadas anteriormente. Os professores da L1 e da L2 trabalham em conjunto para 

planejar as aulas. O aluno começa a aula em uma língua e recebe a continuação na 

outra – sem haver repetição de conteúdo. O currículo propõe o ensino dos conteúdos a 

partir de grandes temas, com objetivos específicos para cada disciplina. A Play Pen 

atende da Educação Infantil até o Fundamental II. 

 

 

3.6 As escolas públicas bilíngues do Rio de Janeiro 

 

Um conjunto de fatores induziu governos a trabalharem para a idealização de 

projetos bilíngues para escolas públicas no país. A maior parte dessas escolas 

concentra-se no Rio de Janeiro. Já são mais de dez em funcionamento dentre escolas 

do município e do estado, sem contar as que ainda não saíram do papel – como as 

com projetos de português/alemão e português/italiano. A realização de dois eventos 

de grande porte – a Jornada da Juventude, em 2013, e as Olimpíadas de 2016 – 

exclusivamente na cidade carioca serviram para dar uma guinada na iniciativa, aos 

nossos olhos  são justificativas para tal centralização. A Copa do Mundo de 2014 

manteve os olhos do mundo no país, assim como os eventos citados anteriormente, no 

Rio de Janeiro. 

O sistema educacional público da cidade do Rio de Janeiro, frente a este 

cenário, e tendo a capital como única anfitriã de dois dos grandes eventos 

internacionais, se viu na obrigação de acompanhar este processo. Todo um projeto de 

reformulação do ensino do inglês na rede pública foi elaborado visando resultados 

concretos a curto/médio prazo. O prefeito Eduardo Paes e a então secretária de 

educação, Cláudia Costin, lançaram o programa Rio, Criança Global, em 2011.  

As escolas públicas bilíngues começaram a surgir dois anos depois, quando a 

Prefeitura do Rio lançou o projeto-piloto Escola Bilíngue. Duas escolas, ambas em 

áreas carentes da cidade, no Complexo do Alemão e na Pavuna, foram selecionadas. 

Em 2014, uma escola em Campo Grande e outra em Jacarepaguá também receberam 

o projeto. Em 2015, mais duas, uma em São Cristóvão e outra no Humaitá, passaram 

a fazer parte do grupo. Falaremos das escolas municipais a parte no próximo capítulo.  

Por agora, trataremos das escolas estaduais, que começaram a surgir por volta deste 

mesmo período. 
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Programa Ensino Médio Intercultural 

A primeira escola bilíngue estadual do Brasil, como orgulhava-se de nomear o 

então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi inaugurada em 2014 – o Ciep 

Governador Leonel de Moura Brizola, em Charitas, na zona sul da cidade, passara a 

ter ensino bilíngue em português/francês. Logo em seguida, o Estado também 

remodelou o Ciep Carlos Drummond de Andrade, em Nova Iguaçu com o ensino em 

português/inglês, e o Colégio Estadual Hispano-Brasileiro João Cabral de Melo Neto, 

no Méier com ensino em português/espanhol. Em 2015 e 2016, as atividades tiveram 

início no  Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de Sousa, com o Ensino 

Médio Intercultural Brasil-China, em Niterói, e no Ciep 218 – Ministro Hermes Lima, 

com o Ensino Médio Intercultural Brasil-Turquia, em Duque de Caxias. Mais duas 

escolas receberão o mesmo programa até 2018: o Ensino Médio Intercultural Brasil-

Alemanha, que terá ênfase em esportes e terá alemão e inglês como as línguas da 

escola, além do português – terá parceria do Instituto Goethe com a Secretaria do 

Estado e apoio do Consulado da Alemanha, da UFF, da UFRJ e da UERJ –; e ainda o 

Ensino Médio Intercultural Brasil-Itália, com o italiano e uma outra L2 ainda não 

definida, com especialização em curso técnico de design.  

 
Quadro 13 – Escolas com o programa Ensino Médio Intercultural 

Escola Localização L2 País que 

oferece 

apoio 

Ênfase Ano de 

implementação 

Ciep Governador 

Leonel de Moura 

Brizola 

Niterói Francês França Formação 

acadêmica 

2014 

Ciep Carlos 

Drummond de 

Andrade 

Nova Iguaçu Inglês EUA Formação 

acadêmica 

2014 

Colégio Estadual 

Hispano-brasileiro 

João Cabral de 

Melo Neto 

Rio de 

Janeiro 

Espanhol Espanha Formação 

acadêmica 

2014 

Colégio Estadual 

Matemático 

Joaquim Gomes de 

Sousa 

Niterói Mandarim e 

Inglês 

China Ciências 

Exatas 

2015 
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Ciep Ministro 

Hermes Lima 

Duque de 

Caxias 

Turco e Inglês Turquia Física e 

Informática 

Robótica 

2016 

– – Alemão e Inglês Alemanha Esportes até 2018 

– – Italiano e L2 

ainda não definida 

Itália Design até 2018 

 

O Ensino Médio Intercultural faz parte do Dupla Escola, que é um de dois 

programas do Governo do Estado do Rio de Janeiro que oferecem ao aluno  educação 

em período integral e que o prepara para o mercado de trabalho. Em 2015, o então 

secretário de educação, Antônio Neto, afirmou que o objetivo é substituir o modelo 

atual de educação básica do Estado, e completou “Queremos que a educação integral 

tenha tratamento de política de estado.”32  

Segundo o SEEDUC33, os resultados de pesquisas realizadas mostraram que 

os jovens esperam terminar o ensino médio melhor preparados para enfrentar o 

mercado de trabalho. O Dupla Escola é um dos programas lançados pelo Estado que 

visa atender as reais necessidades desses alunos, e, desta forma, diminuir a taxa de 

evasão escolar e melhorar o desempenho desse grupo. A ideia é manter o aluno na 

escola por mais tempo, oferecendo a ele um espaço de oportunidades que o faça 

entender que a escola é onde ele precisa estar para investir no seu futuro. 

O programa aumenta a carga horária, passa a oferecer ensino integral e com 

ênfase em alguma especialização. O Dupla Escola já conta com 29 unidades – vinte e 

quatro são profissionalizantes e cinco são interculturais. Segundo o SEEDUC, 

algumas das unidades  contam com parceiros de iniciativa privada. Vemos, com a 

grande oferta de cursos profissionalizantes, que há uma preocupação do Governo que 

vai além de oferecer educação de qualidade. Em informação pública sobre o programa 

na página do Governo do Rio de Janeiro na internet lê-se: “A proposta do Governo é 

promover o crescimento de forma integrada, para atender aos anseios dos cidadãos e 

às demandas das empresas que acreditam no potencial que a região representa. [...] O 

Governo do estado do Rio de Janeiro convida as empresas para somar forças e 

garantir, por meio dos investimentos em educação, o futuro que se sonha.” De uma 

certa forma, oferecer cursos profissionalizantes dão opção ao aluno que normalmente 

																																																								
32	Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2509691. 
33	SEEDUC – Secretaria Estadual de Educação. 
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não encontra razões para terminar o Ensino Médio um motivo para terminar os 

estudos, além de dar sentido para a sua vida escolar. Contudo, as escolas 

profissionalizantes preparam para o mercado de trabalho e não para o ingresso na 

educação superior. Por outro lado, o Ensino Médio Intercultural é um programa 

claramente voltado para o desenvolvimento intelectual do aluno – neste programa o 

aluno terá chances de melhor se preparar para o ENEM, por exemplo. 

As escolas interculturais Brasil-França, Brasil-EUA e Brasil-Espanha são 

bilíngues, com o programa Dual Language (ou Língua Dupla). Nós já exploramos 

esse tipo de programa em capítulo anterior. Contudo, é conveniente lembrar: é um 

programa que prevê um equilíbrio das línguas no ambiente escolar, onde ambas são 

igualmente valorizadas; outra característica importante é a separação e 

compartimentalização destas seja por períodos ou por conteúdo.  

A proposta pedagógica para essas três escolas adota o programa Dual 

Language 90/10. A separação das línguas é feita de duas formas, por disciplinas e por 

tempo. Pela manhã, terão aulas de disciplinas previamente definidas em português 

durante 90% do tempo. No tempo restante, 10%, os alunos fazem aulas que explorem 

atividades de menor complexidade em inglês. No turno da tarde, a situação é alterada, 

90% das aulas serão em inglês, sendo o tempo restante destinado a atividades menos 

complexas em português. Além das disciplinas da Base Comum Nacional (Língua 

Portuguesa/Literatura, Artes, Educação Física, Ciências, Química, Biologia, 

Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso), são 

oferecidas outras disciplinas divididas em duas áreas: a Específica, que compreende 

Projeto de Vida e Cultura, Núcleo de Integração e Ateliê Científico – essas disciplinas 

são oferecidas no período da tarde na L2 –; e Diversificada, que oferece as disciplinas 

de Produção Textual, Resolução de Problemas Matemáticos e Língua Estrangeira 

optativa.  

O programa atende a matriz curricular definida pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), e tem como objetivos preparar os alunos para o ENEM e 

desenvolver a proficiência do aluno na L2, oferecendo a ele possibilidades de estudar 

no exterior com bolsa de estudos. Além da promessa de estudos fora do país, o 

programa, por conta do convênio com instituições estrangeiras, possibilita a 

oportunidade de intercâmbios curtos. No final de 2015, três alunos do Ensino Médio 

Intercultural Brasil-China foram aprovados no I Chinese Bridge e entraram para a 

equipe brasileira para representar o país na oitava edição da competição internacional 
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Chinese Bridge na China – os participantes são testados em proficiência em 

Mandarim e conhecimento sobre a China dentre outros tópicos.     

O Ensino Médio Intercultural Brasil-França, é uma parceria com a Académie 

de Créteil, com apoio da Embaixada da França. O Ensino Médio Intercultural Brasil-

Estados Unidos tem parceria com a Superintendência de Escolas Públicas do Condado 

de Prince George, Maryland, com apoio da Embaixada dos Estados Unidos. E o 

Ensino Médio Intercultural Brasil-Espanha tem parceria com o Ministério de 

Educação, Cultura e Esporte da Espanha, e conta com apoio da Consejeria de 

Educación da Embaixada da Espanha. 

O Ensino Médio Intercultural Brasil-China tem parceria com a Universidade 

Normal de Hebei. O programa tem ênfase em Ciências Exatas. As línguas usadas no 

programa, além do português, são mandarim e inglês. A área Específica do programa 

é oferecida em língua inglesa e abarca disciplinas de conhecimentos científicos e o 

uso de recursos tecnológicos para Finanças e Engenharia e seu diversos campos. Já o 

Ensino Médio Intercultural Brasil-Turquia tem convênio com o Centro Cultural 

Brasil-Turquia. A ênfase é em Física e Informática Robótica e nas línguas inglesa e 

turca. De acordo com García (2009), essas são tipos de escolas internacionais 

bilíngues – visam o desenvolvimento de um repertório plurilíngue. 

 

O que fica bem claro nos programas educacionais para a rede pública de 

ensino é a falta de um planejamento preciso e o abandono prematuro – reflexo da sede 

por resultados a curto prazo – por parte dos órgão responsáveis, o que leva à falta de 

recursos para que os programas tenham continuidade. Além disso, por vezes, esses 

programas não parecem ser pensados para o sujeito que a eles tem direito. Os 

interesses por trás das políticas educacionais, por vezes, parecem ter outro alvo que 

não a formação de qualidade dos indivíduos. O que leva a uma má gestão dos 

programas e como consequência disso, à sua ineficácia.  
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4 O PROJETO ESCOLAS BILÍNGUES DA PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO 

 

4.1 O contexto e a implementação do Programa Experimental de Escolas 

Bilíngues 

 

O advento da Copa do Mundo no Brasil e dos jogos Olímpicos no Rio de 

Janeiro veio acompanhado de algumas certezas: a de que receberíamos durante os 

períodos da realização de cada um deles um número muito grande de turistas, a 

criação de diversas vagas nos mais variados campos de emprego, a procura por 

profissionais que dominassem uma língua estrangeira, dentre outras. Os cursos de 

idiomas se aproveitaram do momento para reforçar a ideia de que saber falar um 

segundo idioma é um trunfo para o sucesso profissional. Novas unidades continuam a 

surgir a todo momento.  

Muitas escolas particulares, atentas ao crescimento desta demanda, passaram a 

oferecer aulas de inglês para seus alunos desde as turmas iniciais. Por volta desta 

mesma época, vimos cada vez mais matérias e artigos expondo o aumento na procura 

por escolas bilíngues no Brasil. Em 2014, O Jornal O Globo reportou que escolas 

internacionais como a Escola Britânica, a Suíço-Brasileira e o Colégio Corcovado 

(todas no Rio de Janeiro) vinham registrando um aumento anual de até 30% na 

procura por vagas. O domínio de uma segunda língua passa a ser um bem cada vez 

mais valioso. Frente a esse cenário, a Prefeitura do Rio de Janeiro lança o programa 
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Rio, Criança Global – que pavimentou o terreno para a construção do Programa 

Experimental de Escolas Bilíngues. 

 

4.1.1 Programa Rio, Criança Global 

A Prefeitura do Rio de Janeiro reformulou o ensino de língua estrangeira na 

rede pública municipal – a tentativa era de obter resultados concretos a curto/médio 

prazo. O prefeito Eduardo Paes e a então secretária de educação, Cláudia Costin, 

lançaram o programa Rio, Criança Global em 2011 (Decreto nº 31187 de 

06/10/2009), que define o ensino de língua estrangeira  como obrigatória nos primeiro 

e segundo segmentos do Ensino Fundamental. Seu objetivo é implementar e 

intensificar o ensino de línguas estrangeiras, com ênfase para o inglês, nas escolas 

públicas do município do Rio de Janeiro. Além de estender o ensino de línguas para 

todos os anos do Ensino Fundamental,  transfere o foco da leitura para a oralidade. 

Para a implementação desse programa, três ações, envolvendo a forma de 

ingresso, a capacitação dos profissionais e a elaboração de material específico foram 

planejadas. Um concurso para a seleção de professores de inglês foi lançado em 2010 

para preencher as centenas de vagas abertas pelo novo programa. Todos, ao prestarem 

o concurso, foram testados quanto à sua fluência no idioma – ou seja, além do modelo 

de prova de praxe para convocação de professores do município do Rio de Janeiro 

(prova objetiva de múltipla escolha), os professores foram submetidos a uma prova 

oral. Tal prova era feita toda no idioma e abrangia de pontos pessoais como falar de 

si, que lugares no mundo gostaria de conhecer e o porquê, passando por questão 

pedagógicas de desenvolvimento de aula: que recursos você gosta de usar e porquê, 

de que forma eles enriquecem a aula. Indício de uma nova mentalidade de que o foco 

no ensino da língua inglesa deve mudar. 

Após a convocação dos aprovados, estes, os professores já da casa e os 

coordenadores das escolas foram instruídos por uma equipe da Cultura Inglesa sobre 

o objetivo e o funcionamento prático do programa. As atividades devem, agora, ser 

desenvolvidas a partir do foco na oralidade. O professor deve ser capaz de dominar 

todas as habilidades da língua com total eficiência. 

Ficou delegado à editora do curso de idiomas Cultura Inglesa, a Learning 

Factory: 1) o desenvolvimento do material didático a ser usado – recursos de 

qualidade foram desenvolvidos: material didático, recursos digitais, plataforma na 

internet com exercícios e jogos para os alunos acessarem de qualquer lugar –; 2) a 
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responsabilidade de capacitar regularmente os profissionais – os cursos de 

capacitação acontecem, desde então, duas vezes ao ano, no início de cada semestre. 

Posteriormente, a Learning Factory delegou à LfEducacional o desenvolvimento do 

material para o Ensino Fundamental, exceto o material para as escolas com programa 

bilíngue, cuja responsabilidade recai à Learning Factory. 

O Rio, Criança Global teve início pelos primeiros anos do primeiro segmento 

do Ensino Fundamental. Temos, agora, todos os anos do Ensino Fundamental I e II 

fazendo parte do programa. Em todas as escolas públicas do Rio de Janeiro, os alunos 

têm pelo menos 50 minutos de aula de língua estrangeira por semana.  

 

 

4.1.2 Programa Experimental de Escolas Bilíngues 

A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou, em 2013, o Programa Experimental 

Escolas Bilíngues. As primeiras escolas a receberem o programa situam-se em áreas 

carentes da cidade, no Complexo do Alemão e na Pavuna. Abaixo, um quadro com as 

escolas que fazem parte do programa bilíngue. O quadro mostra também as 

coordenadorias gerais de que fazem parte, a localização e a segunda língua usada. As 

escolas foram organizadas por ano de implementação do programa.  

 
Quadro 14 - Escolas com o Programa Escolas Bilíngues 

CRE34 Escola Localização L2 Ano de 

implementação 

3º CRE Escola Municipal Afonso Várzea Complexo do 

Alemão 

Inglês 2013 

6º CRE Ciep Glauber Rocha Pavuna Inglês 2013 

7º CRE Escola Municipal Professora Dyla 

Sylvia de Sá  

Jacarepaguá Inglês 2014 

9º CRE Ciep Francisco Cavalcante Pontes 

de Miranda  

Campo Grande Inglês 2014 

11º CRE Escola Municipal Holanda Ilha do 

Governador 

Espanhol 2014 

8º CRE Ciep Mestre André Padre Miguel Inglês 2015 

2º CRE Ciep Presidente Agostinho Neto Humaitá Inglês 2015 

1º CRE Escola Municipal Mestre São Cristóvão Inglês 2015 

																																																								
34 CRE – Coordenadoria Geral de Educação. 
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Waldemiro  

5º CRE Ciep Augusto Pinheiro de Carvalho Marechal Hermes Inglês 2016 

10º CRE Escola Municipal Professora 

Zulmira Telles da Costa 

Santa Cruz Inglês 2016 

  

Foi realizado um concurso interno para o qual puderam se candidatar, além 

dos professores licenciados em Inglês/Espanhol, os em Artes, Educação Física e os 

professores de primeiro segmento formados em pedagogia. O concurso visava avaliar 

o conhecimento e o domínio da L2 em todas as habilidades (oral, audição, leitura e 

escrita). Os professores já alocados nas escolas que ganhariam o programa bilíngue 

não precisavam prestar o concurso.   

O projeto Escola Bilíngue é destinado para o Ensino Fundamental I apenas. 

Desde 2010, com a efetivação do programa Rio, Criança Global, os alunos do 1º ao 5º 

ano tinham um tempo de aula de uma segunda língua por semana. Com a 

implementação do programa Escolas Bilíngues, esses alunos passaram a ter três 

tempos por semana nessas escolas. Além das aulas com os professores da L2, as aulas 

de Artes e Educação Física são na segunda língua, nas escolas que dispõem de 

professores dessas disciplinas com certo domínio da L2. Um material inédito foi 

desenvolvido pela equipe da Learning Factory para o projeto cuja L2 é o inglês – 

incluindo livro do aluno, CD, livro-guia do professor, livro de histórias, fantoches.  

O projeto Escola Bilíngue, no entanto, começou abrangendo apenas as turmas 

de Educação Infantil. No ano de 2016, o projeto já alcança todas as turmas do Ensino 

Fundamental I. No entanto, somente as turmas até o 3º ano têm 40% do tempo de 

aulas em inglês. Nas turmas de 4º e 5º anos, 25% do período escolar é destinado às 

aulas na L2. Ou seja, as turmas da Educação Infantil até o 3º ano têm três tempos de 

aulas por dia com os professores da L2 durante toda a semana. As turmas de 4º e 5º 

ano têm 5 tempos na semana, normalmente, 1 tempo por dia. As turmas de 5o ano têm 

uma aula extra de preparação para o exame de Cambridge, que acontece no mês de 

outubro. As escolas funcionam em período integral. As áreas integradas ao ensino da 

L2 são: Matemática, Ciências Sociais e Naturais, Artes Visuais e Música. 

 A seguir, discutiremos o conceito de bilinguismo que se levou em 

consideração para pensar o programa e o tipo de programa de EB que serve de base 

para o Escolas Bilíngues. Posteriormente, apresentaremos os elementos que compõem 
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o programa: corpo docente/discente, ambiente escolar material didático e o exame de 

Cambridge.  

 

4.2 O conceito de bilinguismo levado em consideração para o desenvolvimento do 

programa 

 

 Para os elaboradores do programas Escolas Bilíngues, é bilíngue o indivíduo 

capaz de se expressar em duas línguas. É de entendimento dos elaboradores que a 

aquisição bilíngue pode ocorrer de forma espontânea ou formal. Como a primeira 

maneira não faz parte da realidade dos alunos da escola pública, o aprendizado formal 

é o caminho para que eles desenvolvam o bilinguismo – na escola se dará o contato 

com a L2 de forma “sistemática e frequente”. 

 Segundo consta no Modelo Conceitual do programa, percebemos que há 

concordância com a ideia de que quanto mais cedo se aprende um segundo idioma, 

melhor. A justificativa para a implantação do programa para crianças a partir dos 3 

anos se faz com embasamento em pesquisas que afirmam que a criança bilíngue passa 

a perceber a distinção entre as línguas a partir dos 2 anos. A partir dos 3 anos, sabe 

em que momento fazer uso de cada uma e transitam conscientemente entre elas. 

 No Modelo Conceitual são destacadas as seguintes vantagens do ensino 

bilíngue: 

1) maior habilidade de concentração, em comparação a crianças monolíngues, 

“porque estão acostumadas a prestar atenção às diferenças entre as duas 

línguas”. 

2) “Crianças bilíngues desenvolvem tanto a linguagem social quanto a 

acadêmica, enquanto crianças que cursam escolas de idiomas desenvolvem 

apenas a linguagem social.” 

3) Capacidade de “antecipação da consciência metalinguística”. 

4) Capacidade de “antecipação de pensamento cognitivo em cálculos, pois elas 

têm o desenvolvimento da lógica acelerado”.      

O modelo não diz que tipo de indivíduo bilíngue se deseja formar. No entanto, 

podemos dizer, pelo que fica sugerido, que parte da preocupação recai sobre as 

vantagens que o fato de estudar uma segunda língua pode trazer. Podemos sugerir 

que, pelo foco na oralidade, o programa visa formar indivíduos com certo grau de 

bilinguismo, mas não biletrados.  
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   4.3 O tipo de programa de EB que serve de base para o desenvolvimento  do 

programa 

 

O programa Escolas Bilíngues baseia o seu currículo nas Orientações 

Curriculares para Educação Infantil e Fundamental da Secretaria Municipal de 

Educação da Cidade do Rio de Janeiro. O Programa Escolas Bilíngues se desenvolve 

tendo o CLIL como tipo de programa base. O propósito do Escolas Bilíngues é 

promover “a aprendizagem da língua a partir da integração dos conteúdos das 

diferentes áreas do currículo [...] A L2 é usada tanto para comunicação como para o 

aprendizado de um determinado conteúdo” (Programa Experimental de Escolas 

Bilíngues – Modelo Conceitual). 

O CLIL/EMILE é um tipo de programa de EB originalmente europeu. 

CLIL/EMILE são acrônimos, respectivamente em inglês e francês, usados para 

distinguir o programa de qualquer outro similar de EB fora da Europa. CLIL é o 

acrônimo para Content and Language Integrated Learning, e EMILE para 

Enseignement d’une matière intégrée à une langue étrangère.  

 Antes de seguirmos com uma explicação do que vem a ser o CLIL, é 

importante entender em que contexto ele surgiu. Desta forma, faz-se necessário 

falarmos um pouco sobre as políticas linguísticas e educacionais promovidas por duas 

instituições supra-nacionais da Europa – o Conselho Europeu (The Council of 

Europe), fundado em 1949, com sede em Estrasburgo, na França, e a Comissão 

Europeia (The European Commission), que é o executivo da União Europeia, fundada 

em 1993, com sede em Bruxelas, na Bélgica. As instituições, através de suas políticas, 

trabalham para promover o aprendizado de línguas e a educação bilíngue com afinco 

desde os anos 90, quando promover alguma forma de EB era uma das maiores 

preocupações com o início da União Europeia. 

 

O Conselho Europeu  

O Conselho Europeu é a principal instituição de direitos humanos no 

continente. São 47 os estados-membros, dos quais 28 são membros da União 

Europeia. Em 1954, foi aberto para assinaturas o tratado intitulado Convenção 

Cultural Europeia (European Cultural Convention), cujo propósito é: 
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[...] desenvolver um entendimento mútuo entre os povos da 

Europa e recíproca apreciação da sua diversidade cultural, a 

fim de proteger a cultura europeia, promover contribuições 

nacionais para uma herança cultural comum europeia que 

respeite os mesmos valores fundamentais e estimular 

principalmente o estudo das línguas e da história de todos os 

membros. A Convenção contribui para a cooperação de 

todas as partes no estímulo a atividades culturais de 

interesses europeu. 35 

(http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/018) 

 

O Conselho Europeu tem suas atividades orientadas pelo propósito da 

Convenção: promover a diversidade linguística e o aprendizado de línguas no âmbito 

da educação. Tendo já produzido documentos importantes, fundamentados em 

pesquisas feitas por especialistas e recebido apoio científico, que tiveram impacto em 

variados aspectos da educação, no que diz respeito à aquisição de línguas, na Europa.   

Para o Conselho, a promoção da diversidade linguística na Europa deve ser 

calcada na educação, através de políticas linguísticas/educacionais. A intenção é 

promover mobilidade, intercompreensão, desenvolvimento econômico, e, ao mesmo 

tempo, manter a herança cultural europeia, da qual é parte a diversidade linguística. 

As preocupações são em proteger e desenvolver as línguas do bloco europeu e 

permitir aos cidadãos que desenvolvam suas habilidades linguísticas. As principais 

orientações são: 1) promover e aperfeiçoar o aprendizado de línguas para todos os 

cidadãos; 2) garantir apoio a todas as línguas dos estados-membros, sejam elas 

majoritárias, regionais, minoritárias ou línguas que são bem menos usadas – estão 

incluídas também as diferentes línguas de sinais, estas, também parte da herança 

cultural e linguística europeia. 

As políticas linguísticas do Conselho visam a promoção de: plurilinguismo, 

diversidade linguística, entendimento mútuo, cidadania democrática e coesão social. 

Confere-se grande importância ao desenvolvimento de um repertório plurilíngue dos 

																																																								
35 Tradução do autor do original: “[…] to develop mutual understanding among the peoples of Europe  
and reciprocal appreciation of their cultural diversity, to safeguard European culture, to promote 
national contributions to Europe’s common cultural heritage respecting the same fundamental values 
and to encourage in particular the study of the languages, history and civilization of the Parties to the 
Convention. The Convention contributes to concerted action by encouraging cultural activities of 
European interest.”  
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indivíduos, definindo esse repertório como “diferentes línguas e variedades 

linguísticas em diferentes níveis de proficiência e inclui diferentes tipos de 

competências. É (o repertório) dinâmico e muda na sua composição ao longo da vida 

do indivíduo” (Council of Europe, 2006: 6). Dentre as estratégias para alcançar tais 

objetivos está: “uma abordagem global integrada à educação de línguas no currículo” 

(Council of Europe, 2006: 5).   

   

A Comissão Europeia 

 Até 2014, a comissão manteve pastas para tratar de assuntos sobre 

multilinguismo, educação e cultura. Entre 2007 e 2010, chegou a ter uma pasta que 

tratava unicamente de multilinguismo. Até então, a Comissão mantinha planos de 

ação para promover o aprendizado de línguas e a diversidade linguística. O 

aprendizado de línguas era incentivado para todos os cidadãos, além da formulação de 

objetivos claros para o ensino de línguas para todos os segmentos da educação.   

 Três pontos eram primordiais: 1) o desenvolvimento da língua materna e o 

aprendizado de duas línguas para todos; 2) o fomento da diversidade linguística por 

toda a Europa; 3) a ampliação de diferentes formas de educação bilíngue que atenda o 

maior número de pessoas. 

 Não encontra-se em nenhum documento menção ao fomento de uma única 

língua franca. A Comissão Europeia afirmava que, primeiramente, “Aprender uma 

única língua franca não é o suficiente. Todo cidadão europeu deve ter competência 

comunicativa significativa em pelo menos duas outras línguas além da sua língua 

materna” (European Commission, 2003:10 apud Baetens Beardsmore, 2009: parte II, 

cap. 9, pag. 15 em García, 2009).  

 A Comissão Europeia chegou a nomear dois Comissários (cargo mais alto 

para tomadas de decisão na UE) para pastas que tinham como principal objetivo 

promover o multilinguismo. De 2007 a 2010, o romeno Leonard Obam ficou à frente 

da pasta voltada somente para o multilinguismo. Entre 2011 e 2014, Androulla 

Vassiliou, do Chipre, passou a comandar a pasta, que, então, versava sobre educação, 

cultura, multilinguismo e juventude. Desde 2015, não existe uma pasta sobre 

multilinguismo, educação e cultura. O NPLD 36  afirma que assuntos sobre 

multilinguismo são agora tratados com o departamento de Emprego. Tal feito levou 
																																																								
36 O NPLD - The Network to Promote Linguistic Diversity. Para conhecer a organização, ver:  
http://npld.eu. 
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esta e outras organizações a questionarem a mudança de departamentos da pasta, 

alegando que, desta forma, voltada para questões relacionadas ao mercado de trabalho 

e propósitos econômicos, a probabilidade é que se priorize as línguas com mais 

prestígio, deixando outras diversas de lado. 

 As políticas desenvolvidas por essas duas instituições visam a promoção do 

bilinguismo em suas dimensões plurilíngues. O CLIL/EMILE – cujo termo foi 

lançado em 1994 (MARSH, 2009) – era parte das políticas que explicitavam a 

intenção de implementá-lo em todas as escolas da União Europeia.    

 

CLIL/EMILE 

 Para os europeus, formas de EB são muito antigas no continente, e uma prática 

muito comum, o que leva, por vezes, certas práticas a nem mesmo serem rotuladas. É 

o caso do sistema educacional em Luxemburgo, onde a educação bilíngue data de 

1.843 (DAVIS, 1994 apud Baetens Beardsmore, 2009) e onde, desde 1913 (tal, ano 

apud beardsmore), todas as escolas são trilíngues. (Baetens Beardsmore, 2009).  

O CLIL vem servir como um termo ‘guarda-chuva’ usado para referir-se a 

qualquer programa que integre ensino de conteúdo e de língua estrangeira (Baetens 

Beardsmore, 2009) – ele pode se dar na escola, na universidade, em cursos 

profissionalizantes, em quase qualquer âmbito de ensino e para qualquer idade. No 

entanto, partindo dos modelos de EB segundo Hornberger (1991), O CLIL não cobre 

modelos de EB de transição nem de manutenção; ele se encaixaria no modelo de 

enriquecimento. García (2009) situa o programa em um âmbito mais preciso, 

baseando-o em uma ideologia heteroglóssica e como parte de um modelo dinâmico de 

EB.  

A comparação do CLIL com o programa canadense de imersão é muito 

comum. Conquanto, os defensores do programa europeu atestam que, apesar do 

programa canadense ter influenciado programas de EB na Europa, é bom notar que 

formas de EB que podem ser comparadas aos programas de imersão ou já existiam 

previamente a este ou foram elaboradas sem ter o programa canadense como base. E 

ainda apontam para as diferenças de contexto entre Canadá e Europa, afirmando que o 

sucesso dos programas de imersão provavelmente não se repetiria no continente, pois 

as circunstâncias são outras.  

 Coyle, Hood e Marsh (2010) assinalam a principal diferença entre o CLIL e o 

programa de imersão: este é simplesmente o ensino de conteúdo na L2, ao passo que 
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o CLIL é uma combinação de ambos, aprendizado de língua e aprendizado de 

conteúdo não linguístico. O foco dos programas são diferentes, enquanto os 

programas de imersão focam no ensino, na instrução, no professor, o CLIL coloca 

ênfase na aprendizagem, no aluno (apud ENGLAND, 2011).  

 Outras diferenças entre os programas são expostas. Nos programas 

canadenses, seja ele total ou parcial, antecipado ou tardio, quando acontece a imersão, 

ela acontece de forma intensiva. Já no CLIL, o contato com a L2 não precisa 

necessariamente se dar de forma tão intensiva – é bom notar que o CLIL não 

determina a quantidade do uso da L2, logo, assim como podemos ver programas em 

que duas ou três disciplinas são ensinadas através da L2, o número pode ser muito 

maior, tornando o contato intensivo. Além disso, no CLIL é permitido translinguar, a 

fim de evitar frustrações. Quanto aos objetivos, o programa de imersão visa formar 

alunos com competência nativa na L2, ainda que apenas nas habilidades receptivas. 

Por outro lado, o CLIL busca que o indivíduo desenvolva uma competência funcional.  

  Uma outra diferença, esta tida como um objetivo claro do programa, está na 

busca por autenticidade, tanto no conteúdo, que se refletirá na interação e no ambiente 

da sala de aula, ou seja,  desenvolver algo que seja o mais próximo à realidade do 

aluno, ao mundo real. Baetens Beardsmore (2009) nos dá o exemplo de um exercício 

“pseudo-autêntico” para trabalhar a comunicação oral: o professor pede para que os 

alunos sentem-se em roda e deem a sua opinião sobre ‘eutanásia’. Ora, tal tema não 

corresponde à realidade dos alunos. Logo, mesmo que o exercício fosse feito na L1, 

seria difícil provocar uma discussão que contasse com a participação motivada de 

todos, quem dirá em uma aula em que o aluno deve se manifestar através da L2. 

 Coyle, Hood e Marsh (2010) apresentam um plano de implementação do 

CLIL contendo seis passos a serem seguidos: 

1) Visão: discutir e decidir sobre os objetivos gerais do CLIL. 

2) Contexto: contextualizar e adequar o programa às circunstâncias. 

3) Planejamento da unidade de exercícios: usar os 4 Cs como guia para o 

desenvolvimento das unidades. 

4) Preparação: decidir sobre os fundamentos para criação/adaptação de materiais 

e recursos. 

5) Monitoramento e avaliação: avaliar o desenvolvimento dos alunos e a 

efetividade da prática pedagógica. 
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6) Reflexão e questionamento: considerar o caminho a seguir e garantir 

continuação ao programa. (apud England, 2011)    

 

Os 4Cs são os quatro aspectos ou princípios do CLIL. 

1) Conteúdo: definir qual será o foco do conteúdo e quais os resultados esperado. 

2) Cognição: fornecer um rico aparato para o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas em conjunto com habilidades de comunicação interpessoal e 

proficiência linguística cognitiva acadêmica. 

3) Comunicação: apresentar vocabulário necessário para entendimento do 

conteúdo; linguagem para desenvolver discussão acerca do tema 

4) Cultura: promover tolerância e interesse para um olhar além de si próprio. 

(Coyle, Hood e Marsh, 2010 apud England, 2011) 

A impressão é a de que o CLIL se espalhou muito rápido pelo mundo todo sem 

ainda ter sido suficientemente testado. Baetens Beardsmore (2009) confirma que falta 

treinamento específico para que os professores aprendam como fazer a integração 

entre conteúdo e língua. A maioria dos professores são formados para lecionar uma 

disciplina somente – os professores de línguas não se sentem capazes de dar aulas de 

matemática, geografia etc., e vários professores dessas outras disciplinas acreditam 

não serem proficientes o suficiente em uma L2 para desempenhar o trabalho – com 

exceção de países como Áustria e Alemanha em que se é esperado que todo professor 

seja treinado para ensinar duas disciplinas, de forma que, a maioria, se especializa em 

uma L2 e uma outra disciplina. Porém, uma grande parcela dos professores se sentem 

despreparados para dar conta do programa ou não entendem exatamente a proposta. 

O autor nos apresenta dois exemplos. Em um primeiro, ilustrado em pesquisa de 

Martin (1997), em 50 minutos de uma aula de Geografia em Inglês, o pesquisador 

contou 35 respostas de uma palavra só, 4 respostas de duas palavras, 3 acenos de 

cabeça, 1 balançar de cabeça, 1 resposta inaudível e 1 tentativa sem resposta, ou seja, 

nenhum aluno foi capaz de dar uma resposta usando frases completas. 

Em um segundo exemplo, esse experienciado pelo próprio Baetens Beardsmore 

(1999), os professores foram informados de que poderiam fazer uso limitado da L1 

para esclarecer conteúdo nos anos iniciais. Em sala de aula, um professor usava a L1 

para dar todas as explicações, enquanto a L2 servia para nomear os conceitos. O autor 

observa que, inconscientemente, o professor estava lecionando uma aula através da 

L1 e oferecendo uma lista de palavras na L2, acreditando que estava cumprindo com a 
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metodologia. Podemos notar a incompreensão acerca do CLIL por parte de pessoas ao 

nosso redor. E mesmo seus apoiadores reconhecem a falta de clareza do termo. Marsh 

admite “no início, é confuso” (2009).   

Os apoiadores do CLIL afirmam que o programa não é sobre tornar-se bilíngue ou 

plurilíngue, mas é sobre educação. A “proficiência em uma L2 é apenas um ‘algo a 

mais’, que não deve ser obtido às custas de outras habilidades ou conhecimento” 

(Baetens Beardsmore, 2009: parte II, cap. 9, pag. 23 em García, 2009). O programa 

exige mudanças na forma de ensinar.  

 

4.4 Os elementos que compõem o programa  

  

 Em busca de clareza nas observações feitas acerca do desenvolvimento do 

programa – o processo, seus objetivos, a aplicação do CLIL em sala de aula –, 

escolhemos desenvolver esta fase da pesquisa tendo como norteadora uma única 

escola, o Ciep Glauber Rocha, onde trabalhei no período em que fiz parte do 

programa Escolas Bilíngues. 

 O Ciep atende desde o Maternal 1 (2 anos) da Educação Infantil até o 5º ano 

do Ensino Fundamental I. No Ciep Glauber Rocha, o programa bilíngue abrange as 

turmas do Maternal 2 (3 anos) até o 5º ano. 

 O Ciep está localizado na Pavuna, zona norte do município do Rio de Janeiro. 

O bairro fica bem distante do centro da cidade, encontrando-se mais próximo de São 

João de Meriti, munícipio com o qual faz divisa. A Pavuna tem uma das maiores 

populações comparada a outros bairros cariocas. O Índice de Desenvolvimento Social 

(IDS) é dos mais baixos da cidade37. Na Pavuna, a escola situa-se entre as estações de 

metrô da Pavuna e de Rubens Paiva – uma área mais residencial do bairro.  

 

4.4.1 A escola e seu ambiente 

Os Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) são prédios amplos, com 

grandes janelas retangulares. No térreo, um espaço enorme, encontramos a quadra de 

esportes, o refeitório e o pátio. Do térreo, uma rampa leva ao primeiro andar onde 

estão a secretaria, as salas da direção, da coordenação, dos professores, a sala de 

																																																								
37 Fonte: IBGE. Censo 2000. Disponível em:   
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/2394_%C3%8Dndice%20de%20Desenvolvime

nto%20Social_IDS.pdf . 



	 114	

leitura, o laboratório de informática, os banheiro e uma pequena cozinha para uso dos 

funcionários, os banheiros para uso dos alunos e salas de aulas. No andar de cima, 

mais salas de aulas e banheiros para uso dos alunos. 

Nas paredes dos corredores, os murais são, em sua maioria ocupados pelos 

professores regentes. Um mural em cada andar fica reservado para os trabalhos 

desenvolvidos durante as aulas em inglês. Os professores do programa bilíngue 

criaram versões para as placas em português espalhadas pela escola – por exemplo, na 

porta da sala de informática, logo abaixo da placa escrita em português lia-se 

computer lab e por aí vai. 

Nos corredores, a língua é o português. Os professores do programa falam na 

L2 quando se encontram pelos corredores e no refeitório como forma de motivar os 

alunos. Estes, no início, muito empolgados com a novidade, faziam questão de falar 

com os professores do programa em inglês quando os encontravam pela escola – Hi, 

teacher! Hello! Good morning! Bye! Para o final do primeiro semestre, ouvia-se mais 

inglês pela escola. Para intensificar o uso do inglês, os professores tentam manter os 

alunos usando a L2 mesmo quando saem de sala. Por exemplo, os professores 

procuram sempre cantar com os alunos quando os levam de um lugar a outro – da sala 

de aula para o refeitório etc; no refeitório, enquanto os alunos fazem fila para pegar a 

refeição, os professores posicionam-se próximo ao balcão da cozinha, nesse momento 

ou os alunos pedem o que querem comer em inglês ou o professor oferece e todo 

vocabulário e estruturas possíveis são trabalhados – ‘apple, please’, ‘yes, please’, ‘no, 

thank you’, e por aí vai. Mas, ainda assim, a comunicação praticamente se encerra em 

poucas palavras. O contato dos alunos com a L2 fica praticamente restrito à sala de 

aula.  

    

4.4.2 O corpo docente e os outros funcionários da escola 

O corpo docente 

 O corpo docente da escola é composto pelo que chamamos de PII38 e PI39. No 

Rio de Janeiro, os PII são os professores regentes da turma, que assumem 

integralmente o currículo da série. Os mais antigos formaram-se professores no 

Magistério (ou Curso Normal) – são cursos de nível médio que no passado concediam 

habilitação para trabalhar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. 
																																																								
38 PII – lê-se ‘pê dois’.  
39 PI – lê-se ‘pê um’. 
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Atualmente, todos os professores devem ter formação superior para atuar em qualquer 

segmento. O curso de Pedagogia habilita para o trabalho desde os primeiros anos até o 

final do Ensino Fundamental I. Os PIs são os professores com curso superior de 

licenciaturas em disciplinas específicas – Matemática, Línguas Estrangeiras, História, 

Geografia etc. Os PIs no Ciep Glauber Rocha são os professores de Inglês, de Artes e 

de Educação Física.  

 O corpo docente atuante no programa bilíngue contava com uma professora de 

Educação Física, que não falava inglês, uma professora de Artes, que falava bem o 

idioma, e dentre as professoras de inglês, duas já eram professoras na escola e duas 

tinham passado no concurso seletivo interno. O único professor de Educação Física 

que passou no concurso interno optou por ser alocado na Escola Municipal Afonso 

Várzea. O quadro hoje ainda é bem parecido. O que mudou foi a quantidade de 

professores de inglês, são dois a mais. 

 

Os outros funcionários da escola 

 Os funcionários da escola se dividem nos seguintes grupos: 1) concursados: 

direção/secretaria/coordenação e porteiros, 2) contratados: faxineiros, merendeiros. 

Os funcionários concursados, incluindo todos os professores regentes e a professora 

de Educação Física, são obrigados a fazer o curso de inglês na Cultura Inglesa. Os 

professores do programa bilíngue não são obrigados, mas caso desejem, podem 

também fazer o curso. O curso é pago pela prefeitura. Já o material didático é pago 

pelos próprios funcionários. Os funcionários contratados não têm direito ao curso de 

inglês.       

 

4.4.3 As turmas, a rotina e a sala de aula 

Os alunos são, em sua maioria, moradores do bairro. São todos muito cheios 

de energia, falantes, curiosos. Eles costumam ficar mais agitados nas aulas das 

disciplinas específicas – de Artes, Educação Física e Inglês.  

As aulas se iniciam às 8h da manhã e vão até às 16h – as crianças começam a 

ser liberadas a partir das 15h30 – elas esperam em sala até que sejam chamadas para 

ir embora, normalmente pela coordenadora pedagógica, pela sub-diretora, ou por um 

dos porteiros. No período em que passam na escola, elas tomam café da manhã logo 

que chegam, almoçam e lancham.  
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 As atividades da Educação Infantil são divididas da seguinte forma: na parte 

da manhã, de 8h às 11h40, elas têm aula em português. Nesse período, a aula é com a 

regente da turma, e duas vezes na semana, fazem aulas de Educação Física. 

 Na parte da tarde, as aulas são em língua inglesa. Duas vezes na semana, logo 

depois do almoço, as crianças têm aulas de Artes em inglês. A partir das 13h até as 

15h30, as crianças têm aulas com a professora de inglês durante toda a semana.  

 As salas de aula da Educação Infantil costumam ser espaçosas e bem 

iluminadas. Há um círculo bem grande pintado no chão das salas – as professoras o 

usam bastante para contação de histórias e outras atividades. Cinco mesas redondas 

acomodam cinco alunos cada. A mesa da professora regente encontrava-se próxima à 

janela e encostada à parede onde fica pendurada a lousa. Embaixo das janelas foram 

afixadas prateleiras, ao alcance dos alunos, com brinquedos, massinha, materiais 

como lápis-de-cores, gizes de cera, tubos de cola, lápis, apontadores, borrachas, 

tesouras, e os cadernos pedagógicos dos alunos. No fundo da sala, pequenas estantes 

acomodam parte do material das professoras da L2, os livros de atividades de inglês 

dos alunos e as pastas onde os trabalhos são guardados. Nas paredes encontram-se 

também quatro murais: 2 para a professora regente, 1 para a professora de Artes e 1 

para a professora de Inglês. Fora os murais, ocupam as paredes um espelho, uma 

grande lista de chamada com os nomes dos alunos, 1 janela do tempo, o alfabeto e 

números de 1 a 20. 

 Para o restante, as aulas em inglês, em sua maioria, acontecem na parte da 

manhã. São três tempos por dia para as turmas do 1º ao 3º ano, e 1 tempo por dia para 

as turmas de 4º e 5º anos. Nas salas, menores em comparação às ocupadas pela 

Educação Infantil, as carteiras são enfileiradas em duas ou três voltadas para a lousa. 

Nelas também há prateleiras abaixo das janelas para material e murais nas paredes.     

  

4.4.4 O material didático/A aplicação do CLIL 

 O material didático da Educação Infantil consiste de três livros: Stacey, Meet 

Brownie e Brownie & Friends. Stacey – adotado para todas as turmas da Educação 

Infantil – é um livro para ensinar vocabulário e estruturas básicas através da contação 

de histórias. O livro é estruturado da seguinte forma: 1 unidade inicial composta de 2 

lições que apresentam a Stacey (uma estrela) e seu ‘mundo mágico’; 4 unidades, cada 

uma tem suas lições desenvolvidas a partir de uma história e um tema central (são 10 

lições dividas entre as unidades); 1 unidade dividida em 4 lições, cada uma dedicada a 
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uma festividade. Os professores recebem dois livros grandes com todas as histórias, 

um fantoche da Stacey e um livro-guia. A indicação é para que esse material seja 

usado até duas vezes na semana.  

 O Meet Brownie é usado pela turma do Maternal 2 – são dois livros, um para 

cada semestre. O livro contem folhas de atividades destacáveis. Os alunos recebem 

também uma pasta para guardar os trabalhos feitos ao longo do semestre. Segundo a 

página da Learning Factory na internet, o material: 

 
Meet Brownie é uma série dinâmica e estimulante 

desenvolvida para alunos bem novos. A série introduz os 

alunos a um mundo do inglês de forma descontraída e 

agradável, tendo como fundo as aventuras de um cachorro 

animado e amigável chamado Brownie. Meet Brownie 

apresenta temas fascinantes que são ambos familiar e 

relevante para as crianças, cuja meta é maximizar a produção 

oral dos alunos através de atividades personalizadas e 

significativas. Além disso, a série oferece aos alunos 

oportunidades para que desenvolvam necessidades 

cognitivas, sociais, físicas e emocionais. 40 

(http://www.learningfactory.net/bilingual-programmes/meet-

brownie)  

 

As turmas de Pré-1 e Pré-2 utilizam consecutivamente o Brownie & Friends 

Green e Brownie & Friends Red. A composição deste material é praticamente a 

mesma do Meet Brownie. A diferença é que esse material é composto por 4 livros que 

serão usados ao longo do ano. Cada um deles é dedicado a tratar de um determinado 

módulo contextual: Artes, Matemática, Música e Mundo. Material explicitamente 

fundamentado nos princípios do CLIL. 

 
Brownie & Friends é uma série dinâmica e estimulante 

desenvolvida para crianças de 4 e 5 anos. A abordagem 

inovadora de Brownie & Friends promove simultaneamente 
																																																								
40 Tradução do autor do original: “Meet Brownie is a dynamic and stimulating series specially designed  
for very young learners. The series introduces learners to the English-speaking world in a relaxed and 
enjoyable way, having as background the adventures of a friendly and lively dog named Brownie. Meet 
Brownie presents fascinating themes which are both familiar and relevant to children, and it aims at 
maximizing learners’ oral production through personalized and meaningful activities. Besides, the 
series provides students with plenty of opportunities for the development of their cognitive, social, 
physical and emotional needs.”  
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o desenvolvimento de conteúdos não-linguísticos e 

habilidades na língua inglesa. Além disso, a série fornece 

diversas oportunidades que atendem as necessidades 

cognitivas, sociais, físicas e emocionais de crianças na pré-

escola, essencial para o desenvolvimento completo deles. 

Cada volume de Brownie & Friends consiste de quatro 

módulos independentes: Artes, Matemática, Música, e 

Mundo. As histórias, sobre um cachorro chamado Brownie e 

seus amigos, entrelaçam os quatro módulos e contribuem 

para estabelecer um ambiente de aprendizagem conducente à 

diversão e à fantasia. 41 

(http://www.learningfactory.net/bilingual-

programmes/brownie-friends)   
  

Como visto anteriormente com Coyle, Hood e Marsh (2010 apud England, 

2011), quatro aspectos e seus objetivos devem ser seguidos para desenvolver unidades 

de exercícios de acordo com os princípios do CLIL, os 4Cs. Abaixo, expomos partes 

do livro Brownie & Friends Green - Maths42 que respondem a cada um dos aspectos – 

conteúdo, cognição, comunicação e cultura. 

 

Conteúdo: definir qual será o foco do conteúdo e quais os resultados esperado  

Nesse livro, o foco é a Mátemática.  O quadro abaixo apresenta o conteúdo 

matemático (Maths Content) que será abordado e os vocábulos e estruturas 

necessários para a comunicação em sala, e a linguagem a ser aprendida para 

desenvolver proficiência linguística (Language Focus).   

 

																																																								
41 Tradução do autor do original: “Brownie & Friends is a dynamic and exciting series specially  
designed for four to five-year-old children. The innovative approach of Brownie & Friends promotes 
simultaneous development of non-language content and English language skills. In addition, the series 
provides plenty of opportunities to cater for the cognitive, social, physical and emotional needs of 
preschool children, essential for their full development. Each volumes of Brownie & Friends consists 
of four independent modules: Art, Maths, Music and The World. The stories, about a dog named 
Brownie and his friends, weave the four modules together and contribute to establishing a learning 
environment conducive to fun and fantasy.” 
42 Todas as partes do livro apresentadas aqui foram retiradas da página da Learning Factory na internet.  
Disponível em:  
(http://www.learningfactory.net/sites/default/files/pageflips/brownie_friends/green/maths/HR1.pdf) 
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Figura 4: Quadro de conteúdo e foco linguístico da Unidade 2 do livro Brownie & Friends Green – Maths 

 

 

 

 

Cognição: fornecer um rico aparato para o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas em conjunto com habilidades de comunicação interpessoal e 

proficiência linguística cognitiva acadêmica  

 O quadro de unidades do livro oferece para cada lição da unidade objetivos, 

dos quais podemos apontar, além da aprendizagem do conteúdo, aparato para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas através de exercícios como identificar 

diferenças e completar sequências lógicas. Para cada objetivo contextual, o quadro 

apresenta a linguagem para comunicação e proficiência acadêmica. Abaixo o quadro 

de lições da Unidade 2.  
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Figura 5: Quadro de lições da Unidade 2 do livro Brownie & Friends – Maths  

Comunicação: apresentar vocabulário necessário para entendimento do 

conteúdo; linguagem para desenvolver discussão acerca do tema  

Na folha de planejamento da Lição 13 da Unidade 2 apresenta linguagem para 

interação (Language for Interaction) e linguagem a ser desenvolvida para 

compreensão do conteúdo (Target Language). 
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Figura 6: Planejamento da lição 13 da Unidade 2 do livro Brownie & Friends – Maths  

 

Cultura: promover tolerância e interesse para um olhar além de si próprio 

No quadro exposto acima (quadro de lições da Unidade 2), a primeira lição da 

unidade indica o tema a trabalhar este último aspecto: “Notar que as casa podem ser 

diferentes. Tomar consciência do mundo ao redor, onde algumas pessoas não tem 

casa para morar.” (Maths Green, 6) 

 

No caso das turmas de 1º a 5º ano, elas continuam usando o material desenvolvido 

para o ensino do inglês como língua estrangeira. O Zip from Zog, responsabilidade da 

LfEducacional, adotado por todas as escolas regulares do Ensino Fundamental I. 

 
Uma série desenvolvida para os alunos do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental. Trabalha o ensino da língua inglesa de 

forma lúdica e objetiva, priorizando a produção oral em 
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atividades apropriadas à faixa etária de 6 a 10 anos. 

(http://www.lfeducacional.com.br/fundamental-1-zip-zog)   

   

 Para as turmas de 1º a 3º ano, além do Zip from Zog, foi desenvolvido um 

material específico para o programa bilíngue, o Magic Minds!.  

 
Magic Minds! – Arts & Expressions é uma série 

desenvolvida especialmente para crianças do primeiro 

segmento escolar. Os livros são ferramentas progressistas 

para a sala de aula de língua inglesa. O objetivo é 

desenvolver o interesse dos alunos por diferentes expressões 

de arte e realçar suas habilidades de expressão através de 

exercícios de produção artística e apresentação de seus 

trabalhos e suas visões/pensamentos em público com 

confiança. A série também busca fomentar nos alunos o 

pensamento crítico, uma habilidade indispensável nos 

tempos modernos. 43 

(http://www.learningfactory.net/bilingual-

programmes/magic-minds) 

 

 Apesar de o material não expressar elaboração a partir dos princípios do CLIL 

de forma explícita. Através do seu escopo identificamos a integração das Artes e das 

Ciências Sociais com o ensino de língua inglesa. Abaixo apresentamos os objetivos de 

algumas unidades dos livros. 

 

Magic Minds! – Arts & Expressions 1 

- Unidade 1 

Objetivo principal: desenvolver um senso de identidade pessoal; valorizar a 

família e realçar os laços; desenvolver um senso de organização; apreciar e 

analisar trabalhos de arte; desenvolver pensamento crítico. 

- Unidade 2 

																																																								
43	Tradução do autor do original: “Magic Minds! – Arts & Expressions is a course specially designed  
for primary school children. The course is a Forward-thinking tool for the English language classroom. 
It aims to enhance young learners’interest towards different expressions of art and to increase their 
ability to express themselves by means of producing artistic creations and presenting their work and 
views in public confidently. The course also encourages learners to think critically, a much-needed 
skill in contemporary times.” 
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Objetivo principal: sentir-se responsável pelo cuidado com sua própria casa; 

cultivar um senso de pertencimento pelo meio-ambiente e por lugares 

públicos; conversar sobre transformar coisas velhas em novas e explorar o 

conceito de reciclagem. 

 

Magic Minds! – Arts & Expressions 2 

- Unidade 1 

Objetivo principal: valorizar e respeitar cada funcionário da escola; refletir 

sobre autonomia; entender a importância de ser justo; apreciar e analisar 

trabalhos de arte.  

- Unidade 2 

Objetivo principal: tomar consciência da importância de ter bons amigos e 

identificar a melhores qualidades neles; refletir sobre bondade para com os 

outros.  

 

Magc Minds, Think & Discover 1 

- Unidade 1 – Explorando o mundo 

 Objetivo principal: Fazer descobertas sobre o mundo através dos diferentes 

sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. 

- Unidade 2 – Cuidando da minha saúde 

Objetivo principal: fazer descobertas sobre as coisas que contribuem para uma 

vida saudável: manter uma dieta balanceada, adotar hábitos de higiene pessoal 

e fazer exercícios físicos. 

 

    

4.4.5 A prova de Cambridge para o 5º ano 

Cambridge English: Young Learners  

  O Cambridge English: Young Learners é uma série de testes desenvolvida 

para avaliar a proficiência de crianças e pré-adolescentes na língua. Ele é dividido em 

três etapas: Cambridge English: Starters (YLE Starters), Cambridge English: Movers 

(YLE Movers) e  Cambridge English: Flyers (YLE Flyers). O primeiro teste visa 

crianças que acabaram de começar a estudar inglês. O segundo, para os que já estão 

um pouco mais avançados no idioma. Esses dois, se alcançados pontos suficientes,  

conferem ao aluno um certificado com o título de usuário básico (A1 – Basic User) de 
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acordo com o CEFR44, quadro de referência para línguas desenvolvido pelo Conselho 

Europeu (The Council of Europe) com apoio da Universidade de Cambridge – 

ESOL45 Examinations. O terceiro confere ao aluno um título mais alto, o A2, ainda 

pertencente ao quadro de usuários básicos da língua. 

 Os alunos são testados nas habilidades de leitura, escrita, audição e oralidade 

em tópicos com os quais estão bem familiarizados. As situações expressas nas 

questões são ligadas ao dia a dia do aluno. O Starters e o Movers (os dois primeiros) 

são divididos em três partes e o tempo para a realização de cada um dos testes é de, 

consecutivamente, 45 minutos e 1 hora. O Flyers também é dividido em três partes e 

os alunos tem até 1 hora e 15 minutos para a sua realização. Ninguém é aprovado ou 

reprovado. Todos recebem um certificado que mostra quantos escudos, dentre cinco, 

ganharam para cada parte do teste. Se alcançados o mínimo de 10 escudos, estão 

aptos a fazer os testes seguintes desta etapa.   

 O CEFR é um quadro de referência de alcance internacional que identifica o 

nível de capacidade linguística e descreve a competência nas habilidades de leitura, 

escrita, audição e oralidade dos aprendizes. Os níveis de proficiência vão do A1, 

iniciantes, ao C2, nível mais alto de proficiência na língua. A partir deste quadro, 

empregadores e instituições educacionais de fora da Europa podem fazer uma 

comparação com os exames oferecidos em seus próprios países – conquanto, os 

certificados de língua inglesa de Cambridge são aceitos ao redor do mundo. São 

vários os testes que conferem certificados para propósitos distintos – para estudantes 

da língua inglesa, de crianças a adultos, para profissionais de negócios, de direito, de 

finanças e para aqueles pensando em ingressar em universidades no exterior. Abaixo, 

o quadro46: 

 

																																																								
44	CEFR – Common European Framework of Reference for Languages (Quadro comum europeu de  
referência para línguas). 
45 ESOL – English for Speakers of Other Languages (Inglês para falantes de outras línguas). 
46 Disponível em: http://www.cambridgeenglish.org/images/126130-cefr-diagram.pdf.  
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Figura 7: Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas 

Fonte: Cambridge English website  

 

O Cambridge English: Young Learners para as turmas do 5º ano  

 Os testes são oferecidos para as turmas do 5º ano das escolas com programa 

bilíngue. A escola inscreve todos os alunos de até 12 anos de idade. Os teste são 

realizados todo mês de outubro. Os examinadores vão até a escola. Nesse dia, 

ninguém têm aula, forma que a escola encontrou de deixar o ambiente o mais propício 

possível a realização do exame. Dependendo da escola, a equipe prepara um café da 

manhã e separam salas para os alunos relaxarem antes do exame. Durante o ano, os 

alunos, que tem 50 minutos de aula de inglês por dia durante toda a semana, são 

preparados para o teste. Dois dias na semana são reservados para a preparação 

específica para o exame. Os professores têm liberdade para adaptar as aulas dedicadas 

ao programa bilíngue de forma que os alunos sigam com o currículo e, indiretamente, 

continuem praticando para o exame de Cambridge.  

O planejamento das aulas de preparação é de responsabilidade dos professores 

das turmas de 5º ano. Eles são assessorados por profissionais da equipe da 

LfEducacional/Learning Factory, responsáveis pela assessoria pedagógica do 

programa bilíngue. Além disso, a página oficial das avaliações de Cambridge na 

internet oferece diversos recursos para treinamento. Cada aluno recebe um caderno 

para ser usado nessas aula. Os professores responsáveis pelas turmas devem manter 

um mural voltado para o Cambridge English – language assessment (o departamento 
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de avaliação de línguas), que deve estar sempre sendo atualizado. Nesse mural, 

encontram-se informações da Universidade de Cambridge, sobre o país da 

universidade, o Reino Unido, a Europa; informações sobre os exames, dicas de 

preparação; curiosidades; e tudo mais que a criatividade permitir.   

A intenção é motivar os alunos a continuarem estudando a língua e buscarem 

sempre se aperfeiçoar. A entrega dos certificados é sempre muito celebrada. Esse é 

um dia especial que os alunos passam fora da escola, em um espaço especial 

reservado para o evento. Nesse dia, os alunos tiram fotos, dão entrevistas para 

matérias a serem publicadas na página da Prefeitura do Rio de Janeiro na internet e 

em outros veículos. Além de motivar o aluno e promover a sua autoestima, o exame 

serve como avaliação para o programa Escolas Bilíngues.  

As primeiras turmas fizeram o teste em 2014. No início, apenas as turmas  dos 

programas Escolas Bilíngues e Ginásio Experimental Olímpico (GEO) podiam prestar 

o exame. Hoje em dia, todos os alunos com até 12 anos das turmas de 5º ano de todas 

as escolas municipais do Rio de Janeiro recebem essa oportunidade. Os alunos dos 

GEOs costumam ter melhor desempenho nos exames do que os alunos do Escolas 

Bilíngues. Estes costumam se sair melhor do que os alunos das escolas regulares. Os 

alunos do Ciep Glauber Rocha costumam ter o melhor desempenho dentre os alunos 

do Escolas Bilíngues.  

 

4. 5 Uma análise do programa  

 

Segundo Hamers e Blanc (2000), o campo da EB só pode ser melhor 

compreendido se levarmos em conta certos fatores condicionantes. Fatores, estes, que 

determinam o desenvolvimento da educação bilíngue. Em capítulo anterior, 

expusemos fatores  sócio-históricos apresentados pelos autores. Alguns deles foram: a 

expansão e democratização da educação ao redor do mundo; o desenvolvimento 

econômico, social, político e técnico; a universalização dos meios de comunicação. 

Todos esses são fatores que levaram ao surgimento de tantas escolas bilíngues ao 

redor do Brasil nos últimos anos. A atenção estrangeira voltada ao Rio de Janeiro nos 

últimos anos foi um fator definitivo para a elaboração de programas de promoção da 

aprendizagem de línguas nas escolas públicas. Nesse contexto, nasce o Programa 

Escolas Bilíngues.  
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Neste capítulo, apresentamos a ideia de bilinguismo expressa no Modelo 

Conceitual do programa. Aprofundamos o nosso conhecimento do CLIL – o contexto 

da sua origem, seus princípios e objetivos. Por fim, destrinchamos o programa 

Escolas Bilíngues para tentar entendê-lo como um todo e não apenas a partir de um 

tipo por demais abrangente de EB. Os capítulos anteriores proveram ferramentas que 

nos permitem avaliar o programa Escolas Bilíngues a partir da ótica de importantes 

estudiosos do tema, que, apesar de terem suas pesquisas baseadas em contextos 

diferentes do nosso, nos ajudam a pensar o programa carioca e seus objetivos tendo 

como base os modelos e tipos de programas já muito bem pensado e desenvolvidos. 

No capítulo 3, Baker e Prys Jones diferenciam os tipos de EB a partir de 

quatro aspectos: 1) tipo de criança; 2) línguas em circulação em sala de aula; 3) 

objetivos sociais e educacionais; 4) objetivo final da língua. No que concerne ao tipo 

de crianças, estas são todas falantes do português. O inglês, apesar de ser uma língua 

de prestígio, para elas é apenas uma língua estrangeira. Logo, identificamos crianças 

de um grupo dominante.  

No que diz respeito ao segundo aspecto, podemos identificar como um 

programa bilíngue, pois na parte da manhã, as aulas são dadas em português, 

enquanto na parte da tarde, em inglês. No entanto, o período da tarde é mais curto que 

o da manhã. O inglês é usado durante 40% do tempo que os alunos passam na escola. 

Podemos então dizer, que a ênfase é na língua materna das crianças.  

Quanto aos objetivos sociais e educacionais, podemos dizer que a escola, 

através do programa, visa pluralismo cultural e enriquecimento. Isso se caracteriza no 

tempo dedicado à segunda língua em sala de aula e nos eventos que estão sempre 

sendo promovidos para expor as culturas de diversos países onde se fala a língua 

inglesa. 

Por fim, no que se refere ao objetivo final da língua, podemos dizer que o 

programa promove o bilinguismo. O foco é admitidamente na oralidade. No entanto, 

as crianças começam a trabalhar as habilidades de leitura e escrita a partir do segundo 

semestre nas turmas de 3º ano, e no 5º ano, a carga de exercícios para trabalhar leitura 

e escrita aumenta significativamente, de forma a prepará-los para o exame de 

Cambridge. Logo, o biletramente também é incentivado. 

De acordo com as características expostas, não podemos encaixar exatamente 

o Escolas Bilíngues em nenhum dos tipos expostos por Baker e Prys Jones (1998). 

Isso acontece, pois, no que diz respeito às línguas da sala de aula, segundo os autores, 
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o programa seria caracterizado como de manutenção. Sabemos que este não é o caso. 

No entanto, de acordo com as características de cada aspecto, podemos afirmar que o 

programa é uma ‘forma forte’ de EB. 

A classificação de Hornberger (1991) define três modelos de EB a partir de 

três objetivos. Com base no que foi exposto acima, podemos afirmar que o objetivo 

linguístico almejado pelo programa Escolas Bilíngues é o desenvolvimento da língua. 

No que concerne o objetivo cultural, o programa visa a pluralidade. Quanto ao 

objetivo social, o programa pretende desenvolver autonomia. Logo, podemos garantir 

o enquadramento do programa no modelo de enriquecimento. 

 De acordo com García (2009), encontramos um lugar específico para o CLIL, 

programa base do Escolas Bilíngues. A autora o identifica como um programa 

desenvolvido a partir de uma ideologia heteroglóssica, cujo objetivo linguístico é o 

bilinguismo. Como vimos, o CLIL surgiu em um cenário multilíngue e pluricultural. 

Ele é fruto de uma ideia de promoção da diversidade linguística, do aprendizado de 

línguas para todos, da mobilidade, da tolerância e da igualdade. Onde o ensino de 

mais de duas línguas é incentivado na escola.  

Por ser um cenário diferente do nosso, cabe lembrar de Mackey (1970) e seu 

alerta sobre o perigo de exportar tipos de programas de um contexto para outro tão 

distinto. Mas a verdade é que o CLIL, na teoria ao menos, é um programa que parece 

ser facilmente adaptado para as mais distintas circunstâncias. No entanto, vemos o 

fato de ele ter sido precocemente exportado sem ter sido suficientemente testado 

como um problema. São incontáveis os relatos de professores ao redor do mundo que 

não conseguem entender a aplicação do CLIL na prática. 

Kaplan e Baldauf (1997:34), em 1997, abordaram o assunto justificando que o 

fato de os professores não se adequarem à nova metodologia poderia estar ligado, 

primeiramente, ao fato de não entenderem as premissas teóricas em que o CLIL foi 

fundado. Os autores apresentam outros possíveis motivos: essas premissas 

contradizem a forma como os professores foram treinados; o método talvez seja muito 

diferente da forma como aprenderam a L2, método, este, que eles consideram 

eficazes; o material pode não ter sido bem elaborado. No entanto, dez anos mais tarde, 

Marsh (2009) ainda se refere à essa mesma questão, a falta de compreensão de como 

aplicar a teoria à prática. 

Nos cursos de capacitação do programa Escolas Bilíngues, menciona-se, por 

alto, que o CLIL oferece a metodologia a ser seguida. Porém, até o momento, a 
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equipe não recebeu nenhum tipo de treinamento específico relacionado ao CLIL. Nem 

para expor a teoria nem de aplicação da teoria à prática. Quando perguntados sobre o 

que é o CLIL, ninguém sabe responder. O professor segue o livro-guia, mas a 

aplicação do conteúdo em sala de aula fundamenta-se na forma como aprendeu a L2 e 

na forma como a vem ensinando desde o início de sua profissão, ou seja, ensinam a 

L2 como língua estrangeira.  

Acreditamos que para sanar esta questão é necessário um curso sobre o CLIL 

e sua teoria, além de treinamento prático. Ademais é de suma importância que todo o 

processo de desenvolvimento do programa seja discutido com os professores, pois são 

eles os responsáveis por aplicar a teoria à prática em sala de aula, para que o 

programa seja adequado à realidade de cada escola. É bom lembrar que o CLIL é um 

tipo de programa, logo permite diversas variações de acordo com as circunstâncias. 

Mantendo Hamers e Blanc (2000) em mente, ao pensarmos no programa 

Escolas Bilíngues, podemos envolver outros fatores que podem nem ter sido levados 

em consideração, mas que certamente moldarão os programas. São fatores mais 

específicos, mas que cabem ao nosso contexto, responsáveis por determinar variações 

de tipos de programas de EB. O programa Escolas Bilíngues, por exemplo abrange 

realidades bem diferentes das realidades exploradas por estudiosos do tema. E ainda, 

dentre as escolas que fazem parte do programa Escolas Bilíngues, identificamos 

realidades distintas. Os alunos da escola na Pavuna vivem uma realidade bem 

diferente dos alunos da escola situada no Humaitá, bairro da zona sul do Rio de 

Janeiro. A maioria dos alunos da escola do Humaitá são moradores de favelas que 

recebem turistas estrangeiros. Nos lugares por onde circulam podem ver diversos 

sinais, anúncios, nomes de estabelecimento em inglês. Esses alunos tem um contato 

com a língua inglesa que os alunos da Pavuna não têm. 

O programa deveria estar sendo avaliado, ao menos, ao final de cada ano, para 

que seja colocado fracassos e frutos a fim de prover uma reformulação para o ano 

seguinte. Por enquanto, o método de avaliação levado em consideração é o 

desempenho dos alunos na prova de Cambridge.  O que explica o fato das escolas 

com projeto bilíngue não estar à frente no desempenho obtido nesse exame dentre as 

escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro? Os alunos estariam sendo menos preparados, 

ou eles não estariam sendo bem preparados? A metodologia baseada no CLIL não 

teria sido bem adaptada? A aplicação do CLIL não está sendo feita corretamente? 

Esses resultados aquém estão ligados ao método ou outros fatores interferem, ou 
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ambos? Essas são questões que merecem ser investigadas mais a fundo. São questões 

norteadoras para uma futura pesquisa. 	
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CONCLUSÃO	
 

Com este trabalho, comprovamos a relevância do tema da Educação Bilíngue, 

principalmente no estado do Rio de Janeiro, no momento atual. Como mostram 

pesquisas acadêmicas, artigos de jornais e outros meios, cada vez mais escolas 

autodenominadas bilíngues passam a funcionar todo ano. Somente no município do 

Rio de Janeiro, desde 2013, duas novas escolas públicas passam a funcionar com 

programas bilíngues por ano. 

Eu fiz parte do Programa Escolas Bilíngues da Prefeitura do Rio de Janeiro 

desde o seu início, em 2013. Logo, acompanhei de perto a incompreensão em torno de 

questões que envolviam o tema da educação bilíngue por parte da equipe da escola – 

professores, coordenadores e outros funcionários – envolvida no programa. Essas 

questões foram apresentadas na introdução desta dissertação e são reapresentadas a 

seguir: o que é ser bilíngue? O que podemos chamar de educação bilíngue? Uma 

escola pública bilíngue pode seguir os mesmos padrões de uma escola particular 

bilíngue? Os profissionais envolvidos entendem e desenvolvem seu trabalho a partir 

da perspectiva de um certo tipo de educação bilíngue? Os professores entendem que 

sua função mudou de professor de língua estrangeira para professor de educação 

bilíngue? Essa são perguntas que motivaram o desenvolvimento desta pesquisa e que 

deixam claro a incompreensão em torno do tema da educação bilíngue. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, pudemos perceber que falta 

entendimento dos conceitos e do que é educar para formação bilíngue – constatamos, 

a partir do acompanhamento de estudos deste campo, que esta é uma deficiência não 

apenas nas escolas públicas do Rio de Janeiro, mas também em escolas particulares. 

Uma das maiores preocupações apontadas por outras pesquisas está na formação dos 

professores. Os professores de línguas, não compreendem que quando parte de um 

programa bilíngue o seu papel se modifica, pois eles não devem mais apenas ensinar a 

L2, mas através da L2. Mas como fazer isso? Ao professor que deseja atuar no campo 

da educação bilíngue, basta a formação com licenciatura em língua estrangeira? 

Moura, por exemplo, afirma: “Não há clareza sobre a formação necessária ao 

professor que atue na educação bilíngue além desses dois critérios: domínio da língua 

e formação na área de conhecimento” (2009: 129).  

A nosso ver, é preciso enriquecer e propagar o conhecimento acerca do tema 

da educação bilíngue no Brasil. Esse é um dos principais objetivos desta dissertação. 
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Além disso, acreditamos ser necessário acompanhar o desenvolvimento das escolas 

públicas bilíngues no Rio de Janeiro. O surgimento dessas escolas é recente, no 

entanto, apesar disso, elas já são numerosas. Desde 2014 até o ano de 2016, já 

podíamos contar 15 escolas, dentre municipais e estaduais – um número que não deve 

ser ignorado.    

Para cumprir com os objetivo, inicialmente, fazemos uma revisão a fim de 

esclarecer conceitos, apresentar os modelos de EB e seus diversos tipos de programas 

ao redor do mundo. Posteriormente, apresentamos programas brasileiros de EB. 

Falamos um pouco sobre seus contextos, seus objetivos e suas características. Por  

fim, apresentamos e esmiuçamos o Programa Escolas Bilíngues da Prefeitura do Rio 

de Janeiro. 

Discutir o conceito de bilinguismo é de extrema importância para que 

possamos pensar em que indivíduo bilíngue nós queremos formar. É interessante 

notar como, mesmo depois de tanto tempo, a definição de Bloomfield (1933) ainda 

persista com demasiada força. Para a maioria do público leigo, é bilíngue o indivíduo 

com fluência nativa em duas línguas. Fazem parte desse público os numerosos 

professores de língua estrangeira, alguns que agora são docentes em escolas com 

programas bilíngues, e cuja maioria não se considera bilíngue. 

 Sobre isso, Grosjean (2010) garante aos professores de língua estrangeira a 

condição de bilíngues especiais. O autor refere-se àqueles que ensina uma língua que 

não é a sua – existem professores que ensinam a sua língua materna como L2 para 

estrangeiros. Para o autor, esses profissionais são dotados de características que 

definem a sua condição especial: 1) alguns desses professores usam L2 apenas para 

ensinar, mas muitos usam a L2 fora da escola também, para ler, para se comunicar 

com amigos; 2) eles conhecem a gramática da L2 melhor que muitos falantes nativos; 

3) estão sempre em modo bilíngue quando estão lecionando; 4) admiram a L2 que 

ensinam, conhecem sobre a cultura dos países onde a língua é falada e tentam sempre 

dividir esse conhecimento com seus alunos. (p. 147,148)  

No primeiro capítulo, nós acompanhamos a evolução do conceito de 

bilinguismo. A partir dessa revisão, foi possível notar a complexidade que o tema 

ganha. Contamos com extremos desde Bloomfield (1933) e sua ideia de controle 

nativo de duas línguas até Diebold (1964) e seu termo ‘bilinguismo incipiente’ que dá 

status de bilíngue àqueles que se encontram ainda no início da aprendizagem de uma 

L2. Dentre esses extremos, deparamo-nos com diversas definições. Baker (2002) 
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alerta-nos para o fato de que as diferenças nas classificações sempre existirão, pois a 

definição sempre dependerá do propósito a que ela se coloca. Grosjean (2010) é dos 

que advogam pela definição a partir do uso das línguas em seu dia a dia. Para ele, a 

maioria dos indivíduos bilíngues não têm e nem precisa ter a mesma proficiência em 

todas as línguas que fala, pois eles as usam para diferentes propósitos, em diferentes 

situações e com pessoas distintas.  

García (2009) sustenta a ideia de repensar o conceito de língua e o sujeito 

bilíngue. Para a autora, as exigências comunicativas do século XXI reforçam a 

necessidade de uma visão heteroglóssica do bilinguismo para dar conta da 

complexidade linguística atual. Ou seja, não cabe mais pensar as línguas de um 

indivíduo separadamente, e além disso, deve-se levar em conta as práticas bilíngues 

deste. Para resolver essa questão, a autora nos mune com os conceitos de linguar e 

translinguar. García (2009) vê a translinguagem como um fenômeno que é norma na 

vida de indivíduos que convivem com duas ou mais línguas, e portanto, deve ser 

incorporada ao ensino bilíngue.     

A autora divide os programas de EB tendo como base uma ideologia 

monoglóssica ou uma ideologia heteroglóssica. No segundo capítulo, podemos 

observar que a maioria dos programas são desenvolvidos a partir de visões 

monoglóssicas, ou seja, nesses programas as línguas são pensadas como entidades que 

ocupam seus espaços separadamente. Nesse caso, espera-se do aluno que aprenda a 

L2 a partir de normas monolíngues, e que alcance na L2 o mesmo nível de 

proficiência que tem na L1. 

Baker e Prys Jones (1998), dividem os programas em formas ‘fracas’ e ‘fortes’ 

de EB, mas deixam certas dúvidas quanto à distinção entre ‘modelos’ e ‘tipos’ de 

programas. Hornberger (1991) define esses conceitos, identificando um modelo como 

uma categoria com objetivos referentes a língua, cultura e sociedade, e define um tipo 

como categoria com objetivos referentes a características específicas do meio escolar 

que dizem respeito aos corpos docente e discente, ao currículo, á língua usada em sala 

etc. A autora, desta forma, ajuda a trazer precisão ao tema, e a partir disso, define três 

modelos básicos de EB: transição, manutenção, e enriquecimento. García (2009) 

reconhece o trabalho de Hornberger (1991), mas acredita que ‘modelos’ se distanciam 

por demais da realidade diária da escola no que concerne o uso e aprendizado da L2. 

Logo, prefere dividir os tipos de programas em quadros teóricos: subtrativo, aditivo, 

recursivo e dinâmico.  
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No terceiro capítulo, apresentamos tipos de programas bilíngues que têm sido 

colocados em prática no Brasil, nos mais distintos contextos. A intenção foi fazer uma 

breve análise de cada um e observar quais são suas motivações, seu objetivos e se eles 

atendem às necessidades dos determinados grupos. Mas além de conhecer um pouco 

mais dos programas em si, o que podemos constatar, e para isso fazemos uso das 

palavras de Pereira (2006), é que “se considerarmos a história do ensino bilíngue no 

país, constataremos que ele não pretende integrar minorias socialmente 

desfavorecidas” (p. 76). 

Vimos que faltam escolas indígenas de Ensino Médio nas aldeias, fator que 

diminui em grande número a matrícula de indígenas neste segmento. Algumas escolas 

com o Projeto Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira vêm perdendo assessoria 

pedagógica (no início, delegada a universidades/institutos federais) e recursos para 

seguir com o projeto com qualidade. Vimos, no Rio de Janeiro, que a maioria dos 

alunos surdos não tem direito à educação bilíngue, sendo inseridos em escolas 

regulares e acompanhando as aulas com intérpretes, profissionais dos quais, muitas 

vezes, a Prefeitura de Rio de Janeiro não dispõe por variados motivos. Enquanto isso, 

do outro lado da gangorra, os filhos das classes abastadas veem crescer a oferta de 

escolas que oferecem ensino bilíngue. 

Por fim, no quarto capítulo, analisamos o Programa Escolas Bilíngues da 

Prefeitura do Rio de Janeiro. Vemos o programa como válido e até mesmo 

indispensável para o futuro dos alunos da rede pública. Porém, não nos parece que a 

intenção tenha sido elaborar um projeto sério, que pensasse todo o conjunto de fatores 

que envolvem uma educação para formação bilíngue. Além disso, não identificamos a 

elaboração de um projeto que se adequasse especificamente para o público a que se 

destina – crianças de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Escolas, em sua 

maioria, localizadas em comunidades de bairros pobres da cidade, como a Pavuna.  

Acreditamos que o programa devesse ter sido desenvolvido em parceria com a 

Universidade. Que tivesse sido pensado e elaborado tendo como base não apenas o 

campo de línguas estrangeiras, mas também da pedagogia, da linguística aplicada, da 

sociolinguística. 

O primórdio dos problemas, a nosso ver, está na parceria da Prefeitura do Rio 

de Janeiro com um curso de idiomas para a elaboração do programa. Indiretamente, a 

Cultura Inglesa é a parceira através das suas editoras, a Learning Factory e a 

LfEducacional. Todo o programa para uma educação bilíngue foi desenvolvido por 
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um grupo cuja especialidade é o ensino de língua estrangeira e não o ensino através 

de uma língua estrangeira.  

O material, que deveria ter sido desenvolvido especificamente para os alunos 

da escola pública, com o tempo, foi ganhando novo rumo. O produto final configura-

se em um material que atende um público em geral. Esse material é hoje adotado 

também por escolas particulares do Rio de Janeiro. Os livros Meet Brownie são 

adotados também para as turmas do colégio Mopi47 e da Escola Canto dos Pássaros48, 

por exemplo. O Mopi também adota os livros Brownie & Friends, Stacey e Magic 

Minds!. 

Para as escolas municipais, a assessoria que os professores recebem dos 

profissionais da Learning Factory e da LfEducacional, bem como os cursos de 

capacitação somente são disponibilizados após a compra do material didático pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2015, por exemplo, o material didático demorou um 

semestre quase inteiro para chegar, pois a Prefeitura alegava não ter dinheiro para a 

compra do material.  

A exemplo das outras escolas públicas com projetos bilíngues abordadas no 

terceiro capítulo, não há nenhum documento que formalize o ensino bilíngue nessas 

escolas como definitivo, ou seja, de uma hora para a outra, por qualquer que seja o 

motivo, essas escolas podem voltar a ser regulares. A falta de recursos pode ser um 

motivo para a terminação do programa.  

 Definitivamente, quando falamos em educação bilíngue no Brasil, várias 

questões precisam ser levadas em consideração para sanar os mais distintos 

problemas. Uma delas é promover o conhecimento sobre o campo da educação 

bilíngue. Como já vimos, o assunto não costuma fazer parte da formação dos 

professores nos cursos de graduação. Uma explicação está no fato de esse ser um 

fenômeno recente no Brasil. Acreditamos que a presente dissertação vem colaborar 

para a difusão do conhecimento sobre o tema, explicitando conceitos e discutindo 

sobre Educação Bilíngue a partir dos diversos programas estrangeiros e, 

principalmente, brasileiros.     

 

																																																								
47	Informações obtidas através da página do colégio na internet. Disponível em: 
http://www.mopi.com.br/site/pdf_mopi/material/ITANHANGA_MATERNAL_II.pdf.   
48	Informações obtidas através da página do colégio na internet. Disponível em: 
http://www.escolacantodospassaros.com.br/matriculas-2017/educacao-infantil/creche-IV.pdf.  
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