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RESUMO 

 

Diante da entrada de novos investimentos no mercado de educação básica no Brasil, as 

escolas enfrentam o peso da concorrência, sobretudo quando se constata que há novos 

direcionamentos para o segmento premium nesse nível de  educação. Nesse sentido, o foco da 

presente pesquisa primou por entender os valores que são importantes na escolha de escolas 

internacionais no contexto da cidade do Rio de Janeiro, explorando, como campo de análise, a 

Escola Britânica. Na medida em que a criação de valor é a missão da gestão e, sabendo que, 

além de toda demanda e razões de existência, as escolas internacionais são negócios, além de 

instituições de ensino, torna-se imprescindível compreender qual é o valor que importa para o 

consumidor dessas escolas, diante do valor proposto pela instituição de ensino. Realizou-se 

uma pesquisa qualitativa para analisar, segundo o ponto de vista da Escola Britânica e dos 

pais que têm os seus filhos ali matriculados, quais são os valores que a diferenciariam no 

mercado local do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi feita por meio de grupos focais e 

entrevistas individuais, envolvendo 13 pais de alunos e entrevistas individuais com dois 

participantes da Escola que ocupam posições estratégicas para os fins que aqui interessam. 

Pelos resultados apresentados e a correspondente análise, percebe-se um desalinhamento entre 

o que a escola internacional oferece e o que os pais compram como bem intangível em 

educação. Na voz da escola, a oferta é clara: proficiência da língua inglesa, currículo e acesso 

às universidades internacionais. Pelo lado das famílias, a proficiência na língua inglesa é um 

valor central que se traduz em capital simbólico e social. 

Palavras-chave: Mercado de Educação. Consumo de Educação. Educação Básica. Escolas 

Internacionais. Escola Britânica. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Considering the entry of new investments in the basic education market in Brazil, schools face 

the weight of competition, especially when there are new directions for the premium segment 

at this level of education. In this sense, the focus of the current research was to understand the 

values that are important in the choice of international schools in the context of the city of Rio 

de Janeiro, exploring the British School. To the extent that value creation is the mission of 

management and, knowing that, in addition to all demands and reasons for existence, 

international schools are business, as well as educational institutions, it becomes imperative to 

understand what value matters for the consumer of these schools, against the value proposed 

by the educational institution. A qualitative research was carried out to analyze, according to 

the view of the British School and the parents who have their children enrolled, what values 

would differentiate it in the local market of Rio de Janeiro. Data collection was done through 

focus groups and individual interviews, involving 13 parents of students and individual 

interviews with two professionals of the School who occupy strategic positions for the 

purposes that interest here. Based on the results presented and the corresponding analysis, 

there is a misalignment between what the international school offers and what parents buy as 

intangible good in education. In the voice of the school, the offer is clear: English proficiency, 

curriculum and access to international universities. On the side of families, proficiency in the 

English language is a core value that translates into symbolic and social capital. 

Keywords: Education Market. Education Consumption. Basic Education. International 

Schools. British School.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A estimativa de 2015 sobre o mercado de educação no Brasil mostra um gigante de 

140 bilhões de reais (FEIJÓ, 2017). E, quando se pensa no mercado de educação básica, nota-

se um cenário importante de novos entrantes na educação básica privada, exatamente no 

segmento para as classes mais abastadas financeiramente. Se há bem pouco tempo, as escolas 

confessionais católicas de primeira linha e as escolas internacionais com longa tradição 

mantinham um constante domínio do mercado, daqui pra frente essas escolas tradicionais 

precisarão repensar a hegemonia, pois, após as grandes aquisições e fusões ocorridas no 

âmbito do ensino superior, a educação básica será o interesse de investidores e de grandes 

grupos privados do setor de educação. 

A diferença, entretanto, poderá estar na velocidade, considerando que, no mercado do 

ensino superior, as transações ocorreram em curto espaço de tempo e em expressivo volume. 

Mas, no que tange ao mercado de educação básica privada, o ritmo deverá ser mais a longo 

prazo, permitindo que haja uma profissionalização da gestão, pois ainda é um mercado muito 

pulverizado com pouca oferta de escolas com mais de mil alunos e que não tenham 

instituições mantenedoras, como as escolas confessionais (BARROS, 2017). 

Ademais, o mercado de educação básica compreende segmentações. A classificação 

giraria em torno de escolas com muito conteúdo, como escolas que preparam para ingressar 

em universidades ou instituições específicas, inclusive militares; e as escolas premium, com 

currículos flexíveis, voltadas a um público de classes mais abastadas, com formação de 

cidadãos globais e ensino bilíngue. Nessa classificação, consultorias de mercado definem um 

critério objetivo; seriam as escolas com mensalidades superiores a dois mil reais em bases 

comparáveis ao ano de 2014. Não obstante a classificação objetiva, as escolas premium 

contemplariam as escolas tradicionais de primeira linha, especialmente as confessionais, as 

internacionais e as novas escolas oriundas dessa movimentação dos investidores atuais 

(BARROS, 2017; CAVALCANTI, 2016; CERQUEIRA, 2017; RITTO, 2016).  

Nesse sentido, o Grupo Ventura Capital, cujo maior acionista é Jorge Paulo Lemann, 

injetou 100 milhões de reais na Escola Eleva, e promete um modelo de ensino moderno, 

bilíngue, combinando alta qualidade acadêmica e desenvolvimento individual de cada aluno. 

O cliente dessa escola, para seus idealizadores, é composto por famílias que valorizam a 

educação forte com uma visão de mundo abrangente. A Escola Eleva, aberta em 2013, é a 

divisão de negócio premium do Grupo Ventura que também investe, desde 2010, em outras 
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quatro redes educacionais: Pensi, Elite, Coleguium e Alfa, estas com mais de 37.000 

matriculados, além dos 61.000 alunos e 50 milhões de reais investidos na Cultura Inglesa. 

Jorge Paulo Lemann, por meio do Grupo Ventura, lidera hoje o segundo maior grupo de 

colégios privados do país (CERQUEIRA, 2017). 

Outro grupo que não se pode deixar de mencionar é o Grupo SEB, do empresário e 

maior dono de escolas privadas no Brasil, Chaim Zaher. Para ele, a educação básica será 

objeto de movimentações no mercado da educação porque tem um ciclo quatro vezes mais 

longo que o do ensino superior, com matrículas e mensalidades mais altas (CAVALCANTI, 

2016). O Grupo SEB possui 39 escolas, que concentram 45.000 alunos, e tem três unidades de 

negócio escolar: o de entrada, com conteúdo forte e perfil de aprovação no vestibular; as 

escolas premium, focadas em formar cidadãos para o mundo e com maior ênfase em troca de 

experiências e ensino bilíngue; e a Concept, de currículo flexível e metodologias ativas de 

ensino elaboradas em países com experiência de ponta, como Finlândia e Cingapura, e 

mensalidades em torno de quatro mil reais. Os investimentos na Concept são da ordem de 150 

milhões de reais e a pretensão é vir para o Rio de Janeiro, após Ribeirão Preto e Salvador 

(RITTO, 2016). 

Ainda sobre grandes investimentos, em São Paulo, a escola Avenues está sendo 

construída no bairro de Cidade Jardim e começa a funcionar em agosto de 2018. A Avenues 

foi fundada em 2012, nos Estados Unidos por Benno Schimidt, ex-presidente da Universidade 

Yale, Greenberg, ex-publisher da revista Esquire, e Chris Wittle, também do setor de 

educação. Para a unidade brasileira, eles preveem um investimento de 50 milhões de dólares, 

2.000 alunos mais uma equipe de 300 funcionários. Com a mensalidade prevista em oito mil 

reais ao mês, a escola promete formar alunos confiantes, humildes quanto a seus talentos e 

generosos de espírito, além de honestos e conscientes de como seus comportamentos 

influenciam o ecossistema. A proposta da instituição é formar alunos com mentalidade global, 

que possam trabalhar em qualquer lugar do mundo (LOBATO, 2017; MELLO, 2016). 

Mais um entrante periférico iniciando suas atividades no Rio de Janeiro é a Maple 

Bear Escola Infantil Canadense. Trata-se de uma escola com mais de 200 unidades no mundo 

em 11 diferentes países, sendo 80 unidades no Brasil. A Maple Bear afirma o bilinguismo 

pela imersão, o multiculturalismo com vistas à formação de cidadãos do mundo, os fortes 

vínculos sociais e o cuidado individualizado de cada aluno. A escola fornece diploma 

brasileiro, aplicando metodologia canadense de ensino bilíngue.  
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Diante desse cenário de movimentação e investimentos no seguimento de escolas 

premium conclui-se que há demanda por esse tipo de escola. Na medida em que esses novos 

investimentos compuserem o novo mercado de escolas premium, esse mercado irá se 

reconfigurar. As escolas internacionais existentes que estão inseridas em tal segmento de 

mercado precisarão refletir sobre as consequências desse novo contexto. 

Não é à toa que, diante da incipiente ameaça, as escolas tradicionais estão absorvendo 

a conjuntura e já começaram a demonstrar reações por meio de propaganda em TV, revistas, 

folders e filminhos institucionais. Um exemplo disso é o Colégio Santo Inácio, que vem 

veiculando propaganda no canal Globo News (canal fechado) durante o jornal das 10 (22h), 

sabendo-se que é um jornal televisivo, cuja frequência de telespectadores pertence à classe 

média alta da sociedade brasileira. Ou, ainda, a propaganda na revista Veja Rio do Liceu 

Molière e os filminhos institucionais recentes e frequentes da Escola Britânica, com 

mensagens de que são tradicionais, mas atentos à inovação com a promoção workshops sobre 

novas ferramentas para o corpo docente. Essas escolas precisam relembrar a seus clientes 

quais são os diferenciais que as destacam e, para isso, será necessária uma maior publicidade 

e comunicação.  

Na cidade do Rio de Janeiro, o mercado das escolas internacionais se resume a 

algumas escolas, a saber: a Escola Britânica; a Escola Americana; a Our Lady of Mercy 

(OLM) (norte-americana); a Rio International School (norte-americana); a Escola Alemã 

Corcovado; o Liceu Molière (francesa); e, a Escola Suíça. São escolas, cada qual com uma 

especificidade relacionada aos países os quais representam, que, entretanto, dependem do 

público brasileiro para sua sobrevivência, como se verá a seguir.  

Começa-se pela escola objeto dessa pesquisa: a Escola Britânica. Esta escola tem em 

torno de 60% de seus alunos com nacionalidade brasileira. É uma escola fundada em 1924, 

atualmente com mais de 2.100 alunos, de 60 diferentes nacionalidades e uma equipe de 600 

funcionários, sendo 250 professores. Todas as aulas são ministradas em inglês, com um corpo 

docente médio de 24% de professores estrangeiros. Está situada em três locais, sendo dois na 

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, nos bairros de Botafogo e da Urca; e um terceiro, na 

Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, fruto da estratégia de expansão da escola. A escola 

declara ter um esforço acadêmico forte e voltado para o ensino britânico, com programas 

específicos para determinadas faixas etárias: International Primary Curriculum (IPC), para 

crianças de 2 a 14 anos; exames Cambridge International General Certificate of Secondary 
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Education (IGCSE), para jovens de 14 a 16 anos; e o do Diploma de Bacharelado 

Internacional (IB), para jovens de 16 a 18 anos.  

A Escola Americana, por sua vez, estabeleceu-se no Brasil em 1937, tem 1.024 alunos 

da pré-escola à série 12. A totalidade dos alunos é formada de 58% de brasileiros, 11% de 

americanos, e 31% de outras nacionalidades. Está localizada em dois locais, sendo um na 

Gávea e outro na Barra da Tijuca, fruto também de estratégia de expansão. Tem diploma com 

acreditação para os Estados Unidos (AdvancED), o Diploma IB da International 

Baccalaureate Organization e o diploma brasileiro.   

A escola Our Lady of Mercy (OLM) é uma escola americana católica, situada no 

bairro de Botafogo na cidade do Rio de Janeiro. Fundada em 1952, atende, aproximadamente, 

a 580 estudantes de 20 países, da pré-escola até o ensino médio. A OLM confere diplomas 

americanos e brasileiros. A escola declara que seu objetivo é desenvolver o caráter, a 

espiritualidade e a conscientização social, permitindo, concomitantemente, aos alunos 

descobrir seus talentos únicos para se tornarem cidadãos do mundo.  

A Rio International School (RIS) está presente no bairro da Barra da Tijuca na cidade 

do Rio de Janeiro desde 2000. A cidadania estudantil da RIS representa mais de 30 países. O 

corpo docente e a equipe vêm de mais de 10 países distintos. O currículo escolar e os métodos 

de ensino da escola, segundo a própria, buscam utilizar as melhores práticas em uso no 

mundo, com o fim de educar com uma mentalidade internacional, além de educar através de 

uma visão de mundo bíblica. 

A Escola Alemã Corcovado, ou Deutsche Schule Rio de Janeiro, de 1965, é uma escola 

bilíngue português-alemão, com unidade no bairro de Botafogo. Define-se como uma escola 

de encontro bicultural com programa de ensino bilíngue português e alemão. A escola possui 

mais de 1.300 alunos matriculados da educação infantil ao terceiro ano do ensino médio, 

sendo 90% de brasileiros. O corpo docente conta com 119 professores, sendo 28 contratados 

da Alemanha e outros 30 que falam alemão. A escola declara que sua meta principal é 

contribuir para que haja um melhor entendimento mútuo entre o Brasil e a Alemanha, 

intensificando a cooperação na busca de soluções para as questões intelectuais mundiais. 

Embora oficialmente seja uma escola alemã, diz ser comum que os alunos brasileiros se 

formem sem o domínio completo do idioma. Por outro lado, fomenta o engajamento constante 

dos alunos nas disciplinas de Matemática, Informática, Ciências Naturais e Técnicas. 

O Liceu Molière, inaugurado em 1982, é uma escola que afirma perpassar duas 

línguas, duas culturas e dois mundos. A escola fica no bairro de Laranjeiras, na cidade do Rio 
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de Janeiro, e tem 840 alunos da educação infantil ao ensino médio. Como missão, o Liceu 

Molière anuncia que precisa garantir às famílias francesas, particularmente aos expatriados 

franceses, uma educação francesa; oferecer aos alunos a possibilidade de se tornarem 

bilíngues; buscar a excelência acadêmica; e promover a língua francesa e sua cultura junto ao 

público local. 

Por último, a Swiss International School (SIS) possui 16 escolas bilíngues de período 

integral na Suíça, Alemanha e Brasil. Desde a educação infantil até o ensino médio, mais de 

3.400 alunos, tanto de famílias locais quanto de famílias estrangeiras, são educados em 

português, inglês, alemão e francês. No Brasil, a SIS tem escolas em Brasília e no Rio de 

Janeiro. A SIS é um empreendimento conjunto do Grupo Educacional Suíço Kalaidos e do 

Grupo Alemão Klett. Os alunos da escola SIS têm dupla qualificação, pois recebem 

certificado de conclusão do ensino médio brasileiro e também completam o Programa do 

Diploma International Baccalaureate (IB).  

 

 
Figura 1 - Mapa das escolas internacionais da cidade do Rio de Janeiro 

 

Uma pergunta que se impõe, diante de um cenário de novas escolas premium no 

mercado de educação básica, é no sentido de entender se haverá alterações na vantajosa 

posição que as escolas internacionais tradicionais têm desfrutado no mercado de educação. O 

percentual de participação de alunos brasileiros nas carteiras de clientes das escolas 

internacionais varia entre 60 e 90%, tratando-se, portanto, de um target relevante para esse 

perfil de escola. 
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Não que todas sejam afetadas de forma uniforme, pois umas são voltadas 

especificamente a determinado público; por exemplo: a OLM, como internacional 

confessional católica, e a RIS, como internacional confessional cristã. Ou, ainda, a Escola 

Corcovado e o Liceu Molière, que têm seus targets em clientes que tenham interesse pela 

cultura alemã e francesa, respectiva e quase que exclusivamente. Nesses casos, os aspectos 

religiosos e culturais são muito fortes e determinam os laços que se traçam entre a escola e as 

famílias. 

Assim, restariam as escolas que afirmam uma visão mais ampla de mundo, sem 

necessariamente puxar para uma determinada cultura em específico, embora representem 

igualmente seus países: a Britânica, a Americana e a Suíça. Para essas, a sobrevivência pode 

depender de uma análise mais aprofundada sobre novas práticas do mercado de educação ou 

de uma análise sobre os chamarizes propostos pelos entrantes concorrentes ou, ainda, uma 

reafirmação de seus diferenciais, de seus atributos, de seus valores.  

Estudos de marketing baseados na lógica orientada para o serviço apontam que 

mercados competitivos não colocam simples produtos e serviços mensuráveis, mas valores 

(ALMEIDA, 2002; VARGO; LUSH, 2004). Os produtos e serviços não existem por si só, 

mas pelos valores que representam para os que consomem. Desta forma, pode-se dizer que os 

pais, ao matricularem seus filhos em escolas internacionais, buscam determinados valores. Os 

pais são consumidores de determinados ativos intangíveis que devem apontar para 

determinados valores específicos.  

Para Hamel e Prahalad (1994, apud VARGO; LUSH, 2004), as competências 

essenciais da gestão não são os ativos físicos, mas os processos intangíveis, que são 

aprendizados coletivos da organização, especialmente sobre como coordenar as diversas 

habilidades de produção. Identificar, portanto, os processos intangíveis através da lógica 

dominante do serviço centrada no mercado e no consumidor, além de gerar valor adicional ao 

produto, serve como estratégia à construção de vantagem competitiva sustentável. Conhecer o 

que pensa o consumidor, como ele percebe o valor do que lhe é oferecido, é um forte 

instrumento de gestão (VARGO; LUSH, 2004). 

Nessa perspectiva de valor gerado pelas escolas-empresas, torna-se importante para o 

gestor entender as relações de consumo. 

Duas premissas importantes levantadas nos estudos de Vargo e Lush (2004) 

corroboram essa visão gerencial: uma, o conhecimento é um recurso fundamental de 

vantagem competitiva; e, duas, à empresa só cabe fazer proposição de valor. Para a primeira 
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premissa, a obviedade é que todo tipo de negócio é um negócio de informação, pois o saber 

(conhecimento) configura um recurso intangível que precisa ser explorado e utilizado pelos 

detentores da produção. E, com relação à segunda premissa, ela trata da correlação sobre a 

inutilidade de investimentos altos sem demanda por produto, ou seja, um produto não vendido 

não configura valor. Desta forma, o consumidor é quem dita o valor, cabendo às empresas o 

entendimento dessas percepções. 

Estar alinhado com valor percebido pelo consumidor traz mais possibilidades de 

sucesso para os negócios. O valor, portanto, é um resultado positivo derivado da experiência 

individual do consumidor.  

Assim, as preocupações que norteiam esta pesquisa se situam dentro da temática geral 

sobre a construção de valor no mercado de educação básica, especificamente no âmbito das 

escolas internacionais. Trata-se de uma análise da relação entre o valor criado e ofertado pela 

instituição de ensino e o valor que se espera e que se percebe pelos responsáveis pela decisão 

da adesão. Em função de suas características, a Escola Britânica do Rio de Janeiro se torna, 

portanto, um objeto privilegiado para o aprofundamento dessa discussão. A pesquisa tem a 

intenção de levantar e comparar a construção de valor por parte da escola e o desejo e a 

percepção de valor por parte dos pais que decidiram matricular os seus filhos nessa 

instituição. 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

Esta pesquisa visa compreender o que é valor que se espera e que se percebe em 

educação básica para pais que têm os seus filhos matriculados na Escola Britânica do Rio de 

Janeiro, estabelecendo uma relação com o que é valor criado e oferecido por parte da Escola 

Britânica do Rio de Janeiro. Desta forma, se a pergunta é entender por que pais escolhem 

escolas internacionais para seus filhos, o objetivo final é mapear os valores de escolha, 

dimensionando o grau de compatibilidade com os valores oferecidos pela escola objeto da 

análise.  

Entre tantas perguntas que se pode fazer nesta pesquisa, as principais seriam: Qual é o 

valor ofertado pela escola? Qual é o valor percebido pelos pais que possuem seus filhos na 

instituição? Há adesão entre o valor proposto e o valor percebido? Como essa escola se 

posiciona com relação aos seus diferenciais? O que diferenciaria a Escola Britânica em 

relação às demais escolas da cidade? O que a torna ainda competitiva? Por que algumas 
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famílias escolhem escolas internacionais? O que essas famílias entendem como valioso em 

educação? Esse valor percebido muda no tempo?    

Assim, entender esses questionamentos ajudará a levantar uma consolidação de razões 

sobre a escolha de consumo de escolas internacionais, a partir da experiência da Escola 

Britânica na cidade do Rio de Janeiro. Espera-se analisar o grau de aderência das razões 

listadas, com os valores ofertados pela própria instituição.  

Sendo assim, como objetivos intermediários, será preciso levantar a literatura 

especializada para descobrir os valores pregados pelas escolas internacionais e levantar a 

literatura especializada para entender as razões por trás da escolha por escolas internacionais. 

O referencial teórico é uma parte da pesquisa importante porque, sabendo o pesquisador a 

pergunta de pesquisa, o levantamento teórico é condição para entender o que o mundo 

acadêmico pensa e sabe sobre o tema escolhido. A partir desse levantamento, há condições de 

avaliar melhor a pergunta de pesquisa, levantando-se suposições e hipóteses. Desta forma, 

buscar o saber teórico é um objetivo intermediário necessário para alcançar um conteúdo com 

respaldo científico que ajude a responder a pergunta de pesquisa. Neste caso, saber o que 

meio científico já estudou ou teorizou sobre os valores pregados pelas escolas internacionais e 

saber se há o entendimento anterior sobre os valores de escolha por escolas internacionais é de 

suma importância para atingir o objetivo final. 

Não obstante, ainda como objetivos intermediários, faz-se necessário levantar os 

valores ofertados proclamados pela escola objeto da presente análise, porque a partir desse 

conhecimento se poderá confrontar com os valores de escolha. Os valores de escolha ou 

valores percebidos serão adquiridos a partir da coleta de dados, conforme metodologia de 

pesquisa adequada ao caso.  

 

1.2 RELEVÂNCIA 

 

O presente estudo tem relevância acadêmica na medida em que expõe preocupação em 

compreender os fatores para a manutenção do sucesso no empreendimento de escolas 

internacionais tradicionais. Considerando o mercado de educação no Brasil e o interesse dos 

investidores no mercado de educação elementar, esta pesquisa pretende entender o mercado 

das escolas internacionais na cidade do Rio de Janeiro, por meio de uma análise sobre a 

Escola Britânica. Na medida em que a escolha por essas escolas recai sobre opções de 
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consumo de bens intangíveis com caráter simbólico, faz-se mister capturar os valores que 

permeiam essa escolha.  

Segundo Oliveira (2010, p. 22), “o consumo é uma prática material e simbólica que 

expressa pertencimento social, bem como reproduções e contradições sociais nas quais as 

relações de mercado estão imersas”. A educação como consumo simbólico ultrapassa as bases 

utilitárias e individuais e se estende para além como um fenômeno marcador de status e 

dimensão simbólica. Ao contrário do que se prega pela visão economicista, utilitarista e 

individual, o ato de consumir é maior e mais complexo de se compreender porque aborda 

dimensões sociais. Os atos de consumo reivindicam um caráter simbólico importante para 

estabelecer as adequadas relações de mercado. 

Portanto, estudar e compreender as razões de consumo permite qualificar a 

significação em que os bens são utilizados e construir perspectivas de desenvolvimento do 

mercado no qual se está inserido. Em outras palavras, ao entender os porquês de consumo de 

escolas internacionais será possível mapear o que o mercado de ensino no Brasil precisa 

desenvolver para captar essas famílias em prol dos valores de educação abrangente. Não é à 

toa que alguns empresários brasileiros já perceberam esse nicho e já começaram a investir de 

forma substancial em escolas que prezam por esses atributos simbólicos em concomitância 

com uma excelência acadêmica. 

É essa, pois, a inteligência da questão, o reconhecimento de que no consumo de coisas 

– sejam produtos e/ou serviços –, há o caráter simbólico prevalente que deve servir de base 

para o real entendimento do sistema de produção e as relações de mercado inseridas nessa 

dinâmica, porque o consumo é um sistema de significação que supre necessidades simbólicas 

oriundas das relações sociais de um grupo que se classifica e se distingue (ROCHA; 

BARROS, 2006; ARNOULD; THOMPSON, 2005). Não perceber essas questões leva as 

empresas a ignorarem um conhecimento valioso de propositura de valor.  

Entretanto, na medida em que a gestão torna tangível a adição do valor de uso, assim 

entendido como as qualidades específicas de como um produto ou serviço é percebido pelos 

clientes, a vantagem competitiva está presente. Não é sem razão que Ito et al. (2012, p. 302, 

303) concluem que a essência da estratégia corporativa “está em executar ações para realizar a 

captura de um valor superior [...], pois aspectos de valor são essenciais para o entendimento 

do surgimento e da manutenção da vantagem competitiva”. As organizações que capturarem 

de forma mais apurada o valor de uso ou valor percebido por seus consumidores conseguem 
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oferecer maior valor, construindo e mantendo sua vantagem competitiva, com maior chance 

de alcançar e sustentar o sucesso empresarial. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO 

 

Neste trabalho, a preocupação se volta para os atores da relação de consumo de 

escolas internacionais, e não propriamente com a linha pedagógica das instituições de 

educação. Considerando que a pergunta diz respeito às propostas de valor das escolas 

internacionais versus a percepção de valor por seus consumidores, pais de alunos, não é 

objeto de pesquisa qualquer intenção de mapeamento e entendimento sobre as linhas 

pedagógicas aplicadas pelas instituições, cabendo apenas a citação, quando necessária. 

Também não é demais frisar que o presente estudo não pretende entender as relações 

de consumo das escolas nacionais, sejam elas escolas públicas ou devocionais ou as chamadas 

de “primeira linha”. Mesmo que citadas durante a pesquisa, não serão objeto de análise. 

Talvez em um futuro estudo, como proposta, possa se estender o objeto, fazendo a correlação 

entre as razões de escolha de escolas internacionais com as razões de escolhas de escolas 

devocionais ou de “primeira linha”. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DAS ESCOLAS INTERNACIONAIS 

 

Para contextualizar a importância das escolas internacionais é preciso discorrer sobre 

seu surgimento sob uma ótica histórica. Compreender a história permite que os pesquisadores 

aprimorem o conhecimento, proporcionando a obtenção de um conteúdo significativo de 

informações sobre o objeto da pergunta de pesquisa. Sem entender a evolução dos 

acontecimentos, a ciência poderia se limitar a entender as coisas por elas mesmas. Como 

preconiza Ferrell et al (2015, p.161), “uma orientação histórica pode ajudar os professores a 

entender que, embora tenhamos novos conceitos, [...], muitos conceitos [...] já existem há 

séculos”. Dentro deste contexto histórico, Cantuaria (2005) buscou demonstrar a evolução das 

escolas internacionais no Brasil, desenvolvendo uma linha de raciocínio fundamentada nos 

acontecimentos da sociedade brasileira nos séculos XIX e XX. 

Em 1808, os portos foram abertos às nações amigas com a vinda da família real de 

Portugal pela transferência da sede do Império para o Rio de Janeiro. Muitos colonos 

protestantes de nacionalidades diversas chegaram e fortaleceram as práticas de agricultura. Os 

imigrantes americanos trouxeram modernização das técnicas agrícolas no cultivo do algodão 

e, consequentemente, na indústria têxtil. Com a chegada dos missionários presbiterianos e 

metodistas americanos, estes empreenderam em várias iniciativas educacionais.  

A despeito da presença americana, sua participação em contingente populacional e em 

investimentos era modesta no fim do século XIX. Os verdadeiros investidores eram os 

ingleses com participação majoritária no mercado, principalmente em empresas de mineração 

e naval, seguros, capital financeiro e borracha. Os ingleses tinham posição privilegiada, pois 

eram negociantes, e imprimiam significativas quantias de investimentos no Brasil. Com tantos 

empreendimentos, foi natural que investissem na escolarização dos filhos das famílias 

expatriadas.  

Entretanto, a burocracia imperial e os intelectuais temiam a influência social, cultural e 

religiosa dos imigrantes protestantes no país. Assim, a influência francesa no Brasil se fez 

presente com D. Pedro II. As vertentes do pensamento filosófico francês influenciaram muito 

a vida intelectual e política do Brasil. Na vida cotidiana, também havia uma adesão aos 

gostos, etiquetas, moda, práticas culturais e de sociabilidade. Os franceses impulsionaram a 

presença católica frente à concorrência dos povos protestantes. Por ter sido a resposta das 
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elites intelectuais brasileiras aos imigrantes, o Liceu Francês atendeu o propósito de formação 

da elite intelectual brasileira. 

Entretanto, por conta da Segunda Guerra Mundial, o prestígio da língua e das ideias 

francesas foi posto em xeque. Ademais, a forte influência da língua inglesa, cada vez mais 

difundida em escala global, era o cenário da americanização do mundo, que levou à defesa da 

francofonia pelo governo francês, a partir de subsídios financeiros na área da educação. O 

governo francês participou dessa missão, com intuito de lançar uma difusão da cultura 

francesa, uma missão civilizatória. Para tanto, no Brasil, com apoio dos intelectuais locais, a 

língua francesa tornou-se o veículo de acesso aos cargos administrativos que definiam a 

diferenciação social nas elites brasileiras.  

Cantuaria (2005) formulou três modelos analíticos para as escolas internacionais no 

Brasil a partir de sua pesquisa historiográfica. O primeiro modelo seria o de escolas criadas 

por imigrantes, a partir dos processos de colonização do território e de expansão da economia 

cafeeira. Os representantes desse modelo são os alemães e os italianos. Essas escolas de 

imigrantes, segundo a autora, foram alvo de críticas por parte do movimento nacionalista de 

intelectuais e políticos brasileiros que temiam a destruição da cultura nacional diante da 

cultura dos imigrantes.  

Essas escolas passaram por intervenções e interdições, também decorrente dos 

resultados da Segunda Guerra Mundial, uma vez que representavam as nações inimigas. 

Muitas escolas tiveram seus nomes alterados; outras não sobreviveram e foram fechadas. 

Um exemplo desse contexto na cidade do Rio de Janeiro aconteceu com o Colégio 

Cruzeiro. Por força dos incentivos de imigração, os colonos alemães chegaram ao Rio de 

Janeiro com dificuldades de proporcionar uma educação adequada aos seus filhos. Fundaram, 

então, a escola Deustsch Schule em 1840. Após muitos anos de sucesso, em 1939, em 

decorrência da situação mundial, a escola mudou de nome, de Deutsche Schule para Colégio 

Humboldt. Logo após, a sociedade mantenedora e a escola foram nacionalizadas, passando 

um período sob intervenção do Governo Federal Brasileiro. Foi fechada em agosto de 1942, 

mas conseguiu reabrir no ano seguinte. Alterou seu nome para Colégio Cruzeiro em 1947 e 

permanece atuante até hoje. 

O segundo modelo de Cantuaria (2005) seria o de escolas de expatriados, 

especialmente dos grupos de norte-americanos e ingleses. Ao contrário dos colonos que 

tinham pretensão de estada permanente no Brasil, os expatriados, ao contrário, prezavam pelo 

caráter temporário, estritamente ligado aos investimentos feitos, por exemplo, nas áreas de 
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infraestrutura, industrial e financeira. Ademais, a consagração da língua inglesa como língua 

dos negócios fez com que houvesse um aumento da demanda por escolas com esse capital 

linguístico e, também, com capital escolar e social mais distintivo. As escolas americanas e 

britânicas são escolas que desde o princípio prezavam não só pelo acolhimento de seus 

próprios membros, mas também de outros estrangeiros e, ainda, de brasileiros. Esse grupo não 

foi objeto de constrangimentos dos políticos e intelectuais brasileiros por não ser visto como 

ameaça à cultura nacional.  

As escolas norte-americanas e inglesas não eram financiadas por nenhum tipo de 

subsídio governamental. Eram, desde seus primórdios, instituições com caráter privado e 

funcionavam como empresas. Para a autora, há aqui uma demonstração, inclusive, dos valores 

dessa sociedade, a saber: o empreendedorismo, a baixa distância de poder, a visão protestante 

de que o trabalho dignifica o homem e de que o lucro é uma bênção de Deus. O 

protestantismo envolvia comportamentos favoráveis à acumulação de capital, à justiça pelo 

mérito, ao esforço do trabalho, e incentivava e premiava a livre iniciativa (WEBER, 1983).  

Por último, o terceiro modelo de Cantuaria (2005) está diretamente associado ao Liceu 

Francês. Essa instituição surgiu como resposta das elites nacionais brasileiras, com ajuda 

direta dos intelectuais brasileiros e do governo francês, que via no projeto uma forma de 

‘missão civilizatória’, à ameaça da concorrência representada pelos imigrantes protestantes e 

suas escolas de alto nível. Sua missão era construir a nacionalidade. 

É neste contexto que se situa a história do Colégio Franco-Brasileiro da cidade do Rio 

de Janeiro. Fundada em 1915, no Catete, com 200 alunos, a instituição visava atender aos 

filhos de famílias francesas residentes no Rio de Janeiro e a integrar os laços entre as duas 

nações, Brasil e França. Em 1982, a partir de donativos de empresas, da contínua subvenção 

do Estado francês e de empréstimo junto à ANEFE (Associação Nacional das Escolas 

Francesas) criou-se uma nova escola, agora chamada de Liceu Molière e, assim, a seção 

francesa deixou o Liceu Franco-Brasileiro. 

Desta forma, para Cantuaria (2005), os três modelos de escolas – de colonos, de 

expatriados e de franceses – tiveram lugar na cidade do Rio de Janeiro. Assim, para permitir 

uma clareza sobre as datas de fundação das escolas internacionais mapeadas na cidade do Rio 

de Janeiro, vê-se o quadro seguinte. 
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Nome da Instituição Ano de fundação Razão da criação 

Escola Britânica 1924 A Escola Britânica é fundada por Sir Alexander 
Mackenzie na Rua Santa Clara Copacabana. 

Escola Americana 1937 A Escola Americana foi criada em 1937 por 
particulares, corporações e a Câmara de Comércio 
Americana para oferecer um programa acadêmico 
comparável em excelência ao currículo encontrado em 
escolas superiores nos Estados Unidos. 

OLM 1952 A associação leiga que deu origem à escola é fundada 
por famílias americanas e britânicas em 1919 para 
praticar a fé católica em sua própria língua e atender às 
necessidades espirituais dos visitantes de língua 
inglesa na cidade. 

Escola Corcovado 
(precursora Cruzeiro) 

1965 (1840) Sobre a Corcovado. Cinco imigrantes falantes de 
alemão fundaram a escola com o objetivo de 
transformá-la em uma instituição reconhecida pelo 
governo da Alemanha.  
Sobre a Cruzeiro. O Rio de Janeiro recebeu imigrantes 
alemães. Eles se ressentiam das dificuldades em 
proporcionar uma educação adequada aos seus filhos e 
decidiram fundar a escola. 

Liceu Molière 
(precursora Franco-
Brasileiro) 

1982 (1915) Sobre a Liceu Molière. O seu efetivo inicial foi 
constituído pela seção francesa do Liceu Franco-
Brasileiro que funciona desde 1915.  
Sobre o Liceu Franco-Brasileiro. Visava atender aos 
filhos de famílias francesas residentes no Rio de 
Janeiro e integrar os laços entre as duas nações, Brasil 
e França. 

Quadro 1 - Ano e razão da fundação das escolas internacionais da cidade do Rio de Janeiro 
Fonte: A autora 
 

A partir da segunda metade do século XX, ocorreu um aumento do comércio 

internacional pela intensificação do pós-guerra e pela crescente industrialização mundial. 

Com esse contexto, Cantuaria (2005) concluiu que os grupos privilegiados oriundos de países 

estrangeiros e as elites nacionais não viam nas escolas nacionais uma opção de escolarização 

e, portanto, as escolas internacionais passaram a ser valorizadas. Para ela, as escolas 

internacionais atenderam aos requisitos dessas elites por permitirem “a acumulação do capital 

simbólico necessário às lutas por diferenciação e inserção mais qualificada e legítima na 

sociedade local” (CANTUARIA, 2005, p. 9). Desta forma, a autora sustenta que a 

proliferação das escolas internacionais a partir da metade do século XX advém da lógica da 

demanda por uma educação internacional, tendo uma visão de propagação do ideário de que 

homens das nações do mundo podem coletar e unificar conhecimento com entendimentos 

internacionais.  
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Cantuaria (2005) sugere que o contato com outras culturas, além de permitir 

habilidades linguísticas, trazia em sua relação o acesso a um estilo de vida e desempenho 

social importante, inclusive, para os negócios. O processo de escolarização privilegiada no 

Brasil teria servido, segundo a autora, a um propósito de unificação das elites, uma vez que 

morar no Brasil apresentava limitações dadas pela incipiente vida social e cultural local. A 

forma para inserir-se e diferenciar-se dentro dessa sociedade em construção passou por apoiar 

a internacionalização do ensino. Para a autora, fazer parte da elite não significava uma coesão 

ideológica ou cultural, mas ter acesso aos capitais necessários para participar do poder local, 

especialmente do político. A escola da elite fornecia essas competências técnicas e sociais. 

Pode-se pensar que, historicamente, a escolha por escolas internacionais se deu 

baseada na prioridade de inserção na sociedade, pois “as diferentes histórias de criação das 

escolas evidenciam [...], que, mais do que um olhar voltado para o exterior, a prioridade dos 

grupos envolvidos reside nas disputas por uma boa inserção na sociedade brasileira, nas quais 

se utiliza, como se pode, os recursos internacionais” (CANTUARIA, 2005, p. 152). Em 

pesquisa sobre o panorama mais recente sobre escolas internacionais no Brasil, Aguiar (2007, 

p.118) também sugere que os pais ao escolherem esse tipo de escolas “revelam a esperança de 

reconversão desses investimentos no próprio espaço nacional escolar profissional [...] são 

menos fundadas na previsão de um futuro, próximo ou remoto, dos filhos no exterior e mais 

referenciadas nas disputas internas que eles deverão enfrentar”. Em outras palavras, os pais, 

mais do que produzir capitais que sejam utilizados pelos filhos na conquista de um espaço 

internacional, pretendem que esses mesmos capitais permitam aos filhos uma distinção na 

própria sociedade local.  

Por fim, é importante ainda mencionar, visto que também faz parte de uma questão 

histórica, mesmo que não que esteja diretamente relacionada à suposição levantada acima, 

que a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 5.692 – (BRASIL, 

1971), a inclusão de línguas estrangeiras se tornou facultativa, levando ao seu 

desaparecimento nas escolas públicas. Considerando que o ensino secundário público, desde 

1925, incluía estudos de francês, alemão e inglês em currículo escolar, a partir dessa alteração 

legislativa, houve um deslocamento do acesso às línguas estrangeiras pelas elites. Na medida 

em que as escolas públicas abriram suas portas para as classes sociais menos favorecidas, elas 

já não mais ofereciam esse domínio, passando às escolas privadas e, por conseguinte, às 

classes mais favorecidas da sociedade, o domínio de línguas estrangeiras como fontes de 

distinção social (AGUIAR, 2007). Somente em 2017, o Brasil lançou a nova Base Curricular 
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Nacional do MEC e, no que se correlaciona com este estudo, essa base curricular determina o 

ensino obrigatório do inglês, além de expressar a vontade de “pôr fim à decoreba”, em favor 

do entendimento dos fatos com construções de opiniões e consistência de argumentos 

(VIEIRA; WEINBERG, 2017).  

 

2.2 QUESTÕES GEOGRÁFICAS 

 

Em termos físicos, as escolas internacionais são normalmente situadas em prédios, 

senão suntuosos, mas decerto geograficamente bem localizados, nos pontos nobres da cidade. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, a Zona Sul ilustra bem essa característica, pois o espaço 

urbano está bem demarcado e demonstra claramente que, nesta zona, há uma concentração de 

pessoas, lojas, escolas e produtos que criam uma atmosfera de glamour diferenciado. É “um 

espaço urbano fortemente disputado e, consequentemente, concentrado de valor” (LEMOS, 

2007, p. 132), no mesmo sentido que trata o estudo de Pierre Bourdieu (apud SCHOLZ, 

2009) sobre as elites dominantes ou grupos detentores do poder simbólico.  

O poder simbólico não diz respeito apenas ao poder econômico, mas ao acúmulo de 

outros capitais, sejam econômicos, políticos, culturais ou sociais. O segmento da elite carioca 

reconhecido como o grupo de maior capital está fundamentalmente na Zona Sul da cidade: 

 

A Zona Sul do Rio de Janeiro é o local onde os detentores do poder 
simbólico se concentram e, através da sua reconhecida posição social, 
exercem uma “autoridade” capaz de conferir e negar prestígio, de forma 
direta ou indireta, às coisas, pessoas, ideias e lugares, tanto para o interior da 
sua comunidade como para os demais atores sociais (LEMOS, 2007, p. 133). 

 

Como visto, a localização é dada pelo espaço urbano delimitado na cidade do Rio de 

Janeiro que é a Zona Sul. Entretanto, vale ressaltar que, por ser um espaço exíguo e restrito 

geograficamente, a expansão das escolas tem acontecido em uma região fora desse universo. 

Algumas escolas internacionais estão avançando para a Barra da Tijuca, Zona Oeste da 

cidade, por conta de uma alta demanda, mas em uma região que não é tradicionalmente a de 

uma classe social com capitais simbólicos.  

 

2.3 CARACTERÍSTICAS COMUNS 
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Em geral, as instituições de ensino internacional possuem características comuns: são 

fundadas por estrangeiros, são reconhecidas pelos órgãos de sua nação-mãe e entregam 

diplomas com dupla validade, no Brasil e no exterior.  

Hayden (2008) discute que algumas características precisam estar presentes para uma 

escola ser considerada internacional: relevante inscrição de nacionalidades estrangeiras; 

Conselho de Administração da escola composto também por indivíduos estrangeiros; 

professores de múltiplas origens nacionais; um currículo que ofereça portabilidade para outros 

sistemas nacionais; percentual de alunos estrangeiros e alunos locais; língua de instrução; e 

orientação do currículo em relação ao currículo do país onde a escola está localizada. As 

escolas internacionais também oferecem, do ensino fundamental ao ensino médio, aulas em 

língua estrangeira.  

A simples presença da palavra internacional no nome ou proclamar-se internacional 

não torna a escola, de fato, internacional. Para isso, é importante destacar o conceito proposto 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A 

UNESCO define educação internacional como “um processo que resulta de um entendimento, 

cooperação e paz internacional. É uma educação para compreensão internacional” 

(MARTINEZ, 2004, p. 5, apud HAYDEN, 2008, p.8). Nesse sentido, constata-se em várias 

instituições a preocupação em cultivar um perfil de cidadãos crescentes, confiantes e de 

mentalidade, ou mindedness, internacional e com responsabilidades de cidadãos globais, com 

mente aberta e empatia, orgulhosos da própria herança ao serem respeitosos e apreciativos de 

culturas e de opiniões diversas. 

Em certa medida, as escolas internacionais representam, além do trabalho que 

realizam ou da imagem que pretendem construir para si, suas respectivas nações e, para tanto, 

são objetos de representações, dependentes da posição, estigmas e papel que desempenham na 

ordem geopolítica mundial (CANTUARIA, 2005). Os valores propagados pelas escolas 

internacionais envolvem a preparação para entender a comunidade internacional e exercer 

uma ação ativa sobre esse contexto, tal como indaga Cantuaria (2005, p. 160):  

 

seria esse o produto final desta escolarização internacional que vem 
seduzindo os grupos privilegiados? Agentes competentes para inserir-se no 
mercado globalizado e participar ativamente de núcleos de poder forjados 
globalmente? Indivíduos não limitados pelas conjunturas específicas que 
podem atingir uma e outra nação no cenário internacional? Ou cidadãos do 
mundo, que representem a vanguarda de uma cultura mundial?  
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Outro valor expresso pelas escolas internacionais, segundo Hayden (2008), foi a 

ênfase acadêmica e cognitiva. Na pesquisa realizada pelo autor, 64% das escolas 

internacionais tiveram destaque no desenvolvimento de atitudes positivas acadêmica, social e 

emocionalmente, em suas declarações de missão. O enfoque foi em autodisciplina, senso ético 

e responsabilidade moral, atitudes positivas de honestidade e integridade. Apenas mais 

adiante, haveria algum destaque para referências relacionadas ao sucesso material, conquistas 

e outras indicações de benefícios individuais.  

 

2.4 COSMOPOLITISMO 

 

Segundo Hayden (2008), as escolas internacionais consideram que em seus propósitos 

há características de educação cosmopolita. As escolas internacionais são lugares lógicos para 

procurar e encontrar o cosmopolitismo. Por exemplo, é comum que tenham, como parte do 

programa acadêmico, viagens nacionais e internacionais frequentes, com o intuito de 

possibilitar a descoberta acadêmica, a visão pluralista do mundo, além do estreitamento 

social. Outra forma em que se verifica o caráter cosmopolita é por meio da promoção e da 

valorização da participação dos estudantes em fóruns internacionais de debate, como é o caso 

do programa Model United Nations – MUN. Nele, há simulações de situações que exigem 

ação diplomática internacional e os alunos desempenham papéis como funcionários da 

Organização das Nações Unidas – ONU, ou de outros organismos internacionais.  

Segundo o Dicionário Aurélio eletrônico, cosmopolitismo é um sistema de 

cosmopolitas; uma qualidade que é própria de vários países; uma assertiva do filósofo 

Diógenes sobre ser ‘cidadão do mundo’; é um pensamento filosófico que despreza as 

fronteiras geográficas impostas pela sociedade considerando que a humanidade forma uma 

única Nação. O fundamento por trás do cosmopolitismo é a fundamental crença de que há 

uma humanidade compartilhada.  

Para Hayden (2008), o cosmopolitismo é um atributo evidente nas escolas 

internacionais. Para ele, esse valor, mais do que o currículo acadêmico da instituição, visaria 

incutir nos novos cidadãos que a cooperação, e não a competição, é a maneira de resolver 

conflitos e enfrentar problemas que transcendem questões étnicas e barreiras políticas. Essa 

disposição traduziria que tipo de indivíduos as escolas internacionais pretendem produzir. 

Para tanto, a tradução pelo cosmopolitismo pode ser atestada através da missão das escolas 

que incorporam esses atributos em sua declaração. 
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Hayden (2008), ainda, concluiu que o cosmopolitismo teria duas tipologias, sendo a 

primeira, o cosmopolitismo ideológico que inclui questões associadas à cultura, moral, 

política, legal, romântica e econômica; e, a segunda, a pragmática. O cosmopolitismo cultural 

estaria associado à ideia de aceitação, celebração; indo além da mera tolerância, mais para a 

aceitação e compreensão. Defende o acolhimento de outras culturas e pessoas e cria pontes de 

compreensão e diálogo e encoraja diversidade cultural.  

O cosmopolitismo moral focaria na humanidade compartilhada pelos seres humanos. 

Defende o direito à dignidade humana, à segurança, moralmente baseado no imperativo 

categórico de Kant. Enfatiza, portanto, a conduta e o tratamento ético e moral para as pessoas, 

a despeito de nacionalidade, de questões étnicas, de questões de gênero, de cultura, entre 

outras.  

O cosmopolitismo econômico teria como foco o livre comércio, a livre movimentação 

de capital, os mercados abertos com ênfase na liberdade individual e no exercício de 

prerrogativas econômicas sem limitações nacionais ou étnicas. Nesse aspecto do 

cosmopolitismo, haveria barreiras desafiadoras, na medida em que há interesses de proteção 

por parte dos Estados que regulamentam seus mercados através de subsídios e tarifas.  

O cosmopolitismo romântico se concentraria mais em características humanas e 

conceitos de amor, emoção e beleza. Tem a crença de que a paz mundial não pode ser mantida 

apenas com argumentos racionais que suportem leis que proíbam guerras ou violência. Os 

indivíduos precisam alcançar a solidariedade com apreciação da beleza da existência humana.  

No sentido oposto, Hayden (2008) destaca que outra tipologia seria a do 

cosmopolitismo pragmático, que se baseia nas decisões racionais de interesses pessoais, 

ganhos, conquistas ou sucesso. Para ele, o pragmático se diferencia do cosmopolitismo 

ideológico econômico porque este está relacionado aos princípios econômicos das atividades, 

enquanto aquele busca o alcance dos resultados, os resultados das realidades econômicas. O 

autor frisa que o cosmopolitismo pragmático está presente no contexto do direito 

internacional e é sustentado pela abordagem utilitarista, face ao cosmopolitismo ideológico, 

que adota o critério kantiano, do imperativo categórico.  

Para recordar os conceitos, o utilitarismo surgiu na Grã-Bretanha, representado por 

Jeremy Bentham e John Stuart Mill, afirmando que o correto é aquilo que traz felicidade para 

o maior número de pessoas, o princípio da maior felicidade. A contabilização se dá pela 

duração do prazer, a sua intensidade, a quantidade de pessoas, subtraído das consequências da 

ação. Se positivo, há utilidade, há a ética do utilitarismo. Stuart Mill ainda aprimorou o 
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princípio da maior felicidade, atribuindo também qualidade ao prazer. Havendo liberdade para 

escolher o prazer mais elevado, o homem é capaz de maximizar a felicidade, fazendo com que 

a sociedade prospere. O utilitarismo aceitava a capacidade humana de transformar a realidade 

por meio de ação com interesse próprio ou utilidade.  

Desta forma, a ética empresarial é em geral a ética do interesse próprio. Segundo 

Brandão (2006), a ética do interesse próprio é a mais adotada pelas empresas como 

justificativa de sobrevivência no mercado competitivo nos tempos modernos, pois os fins 

justificam os meios. Para ele, a maximização do lucro seria a primeira responsabilidade da 

empresa e seu principal motivador. Por conseguinte, haveria uma sociedade utilitarista, guiada 

pelo princípio da maximização material, que elegeria o econômico como o fator do sistema de 

produção, ignorando o entendimento dos sistemas simbólicos no consumo (ROCHA; 

BARROS, 2006).  

Por outro lado, como visto, o cosmopolitismo ideológico é atrelado à ética kantiana. 

Immanuel Kant, cinco anos após a difusão dos princípios morais utilitaristas de Jeremy 

Bentham, lançou uma crítica devastadora ao utilitarismo. Ele argumentou que a moral não é 

uma questão de felicidade, mas sim trata de respeitar as pessoas como fins em si mesmas. Em 

consonância com o espírito e o impulso moral dessas revoluções, ele ofereceu uma base 

poderosa para a defesa dos direitos humanos universais (SANDEL, 2012). 

O grau de cosmopolitismo adotado pelas escolas internacionais, se ideológico ou 

pragmático ou ambos, dependeria do que as escolas afirmam sobre seus propósitos através da 

declaração de missão. A despeito dessa segregação de cosmopolitismo, Hayden (2008) 

comprova que existem características cosmopolitas quase que idênticas às escolas 

internacionais, quais sejam: são lugares que preparam ‘cidadãos do mundo’, que visam a uma 

comunidade global; ao multiculturalismo, à diversidade e, muitas vezes, ao pluralismo 

cultural; ao respeito; à busca e manutenção ativa da paz; ao reconhecimento da humanidade 

compartilhada; à tolerância; e ao conhecimento da universalidade dos direitos humanos. 

Assim, o autor encontrou representatividade do cosmopolitismo nas escolas internacionais, 

pois “de forma geral, referências cosmopolitas foram achadas em 82% das escolas da amostra, 

indicando que características cosmopolitas são bastante prevalentes nas escolas 

internacionais” (HAYDEN, 2008, p. 39). 

Por fim, outros autores (AGUIAR, 2007) tratam o cosmopolitismo aplicado à questão 

das escolas internacionais tomando por base o capital cosmopolita dos pais, no que concerne à 

frequência e duração de viagens de trabalho ao exterior, à utilização do inglês na atividade 
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profissional, à interação com pessoas estrangeiras e à leitura de livros e jornais em outras 

línguas. Esse grau de cosmopolitismo dos pais sugere que existiriam duas categorias: a de 

pais dedicados e a de pais instrumentais. Os primeiros teriam um grau de cosmopolitismo alto 

porque já viajaram muito, inexistindo fronteiras geográficas; falam fluentemente outras 

línguas; viveram no exterior e se enxergam como cidadãos do mundo. Esses pais encorajam e 

incentivam tal formação para os filhos, com ideais de mente globalizada e open mindness. Os 

pais instrumentais, por outro lado, enxergariam o capital cosmopolita como um instrumento 

para a carreira futura dos filhos porque acreditam que esse capital pode incrementar as 

chances de mobilidade ascendente e, por isso, buscam uma forma mais exclusiva de educação 

em detrimento da escolarização tradicional e nacional. 

 

2.5 XENOCENTRISMO 

 

Pode-se pensar que os pais ao escolherem escolas internacionais para os filhos optam 

deliberadamente por uma instituição diferente da escola nacional. Este estudo não tem o 

condão de conhecer o sistema nacional de ensino e em que parâmetros a escola nacional não 

atende os valores desse grupo de consumidores. Entretanto, de certa maneira, colhe, a partir 

do referencial teórico, um possível pressuposto de xenocentrismo, uma negação da cultura 

nacional em detrimento de outra(s), a do estrangeiro. 

Em discussões sobre o consumo, o xenocentrismo ocorre quando os consumidores são 

atraídos consistentemente pelo produto estrangeiro a despeito de seus preços normalmente 

mais altos. Esse fenômeno é, sobretudo, observado em países emergentes consumindo 

produtos de países desenvolvidos. Balabanis e Diamantopoulos (2016) explicam que o 

xenocentrismo seria um favoritismo com relação a grupos exteriores com um negativo 

estereótipo quanto ao seu próprio grupo; uma crença de que o que vem de fora é melhor, 

sejam produtos, estilo de vida ou mesmo ideias, ou, ainda, uma atitude com viés 

comprometido. Alguns constructos que explicam o xenocentrismo estariam imbuídos da 

teoria da identidade social. De acordo com essa teoria, as pessoas que pertencem a países com 

baixo status social seriam negativamente predispostos com relação aos países com alto status 

social.  

A tentativa é entender as razões do sentimento de inferioridade nacional como um 

reflexo de baixa representação dos valores e culturas locais acompanhada de uma 

superestimada representação de outras culturas, muitas vezes, cultivada pela propaganda. 
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Além de percepção de inferioridade, o xenocentrismo marca a questão de engrandecimento 

social. Um sinal de alto status, por exemplo, é a aquisição de produtos estrangeiros. Ou, 

ainda, os moradores do Leste Europeu que adquirem produtos ocidentais como prova de 

símbolos de status, pois querem impressionar, querem se distinguir dos demais ou, ainda, ser 

recompensados por desequilíbrios sociais. Portanto, “consumidores xenocêntricos exibem 

uma preferência por produtos estrangeiros como um resultado de engrandecimento social e 

uma percepção interior de inferioridade” (BALABANIS; DIAMANTOPOULOS, 2016, p. 

62).  

Essa percepção também foi corroborada pelos estudos realizados por Aguiar (2007), 

na medida em que os pais ressaltaram que as escolas nacionais seriam produtoras de um 

conhecimento voltado para um exame único (ENEM), resultando em um saber inoperante e 

inútil de uma cultura não proveitosa que também não se traduziria em conhecimentos 

rentáveis nem financeira nem profissionalmente, muito menos que proporcionaria um capital 

simbólico distintivo.   

 

2.6 CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA DE VALORES 

 

Sob a perspectiva do consumo, autores com Humphreys e Greyson (2008), Vargo e 

Lusch (2004) desenvolveram a ideia sobre a criação participativa de valor que acontece 

quando, em situações de consumo, os próprios consumidores colaboram com as empresas ou 

com outros consumidores na construção de valor. Dentro dessa perspectiva, a próxima 

avaliação pretende olhar as famílias como coconstrutoras de valores para as escolas.  

O fenômeno de colaboração na construção de valor é uma mudança na relação de 

consumo, passando de um relacionamento de poder para uma posição colaborativa. O que 

anteriormente acontecia através de uma cadeia de valor com uma série de transformações que 

requeriam um produto para um consumidor final, nas relações contemporâneas, tanto o 

produtor quanto o consumidor trabalham para criar o valor que não necessariamente distingue 

os dois atores na cadeia. Enquanto o valor de troca pode ser traduzido como aquilo 

socialmente reconhecido como dinheiro, o valor de uso é a experiência do uso daquele 

produto, objeto, serviço. “Produtos têm valor, entretanto, além do que eles podem trazer para 

o mercado. Eles também têm uma utilidade intrínseca para quem os adquire e detém, o que 

Marx referencia como valor de uso. Valor de uso existe para uma pessoa na extensão que o 

produto satisfaz diretamente seus desejos” (HUMPHREYS; GREYSON, 2008, p. 3). 
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Desta forma, o valor de troca e o valor de uso são independentes. Produtores não 

precisam ser somente construtores de valores de troca, mas podem participar em consonância 

com consumidores em uma relação de simbiose na criação de um valor de uso. Os 

consumidores usam aquilo que construa suas identidades, e, nessa criação de identidade, há 

um processo produtivo de valor. Sobretudo em uma sociedade que valoriza produtos como 

símbolos, os chamados consumidores funcionam tanto quanto as próprias empresas 

produtoras.  

Nesse sentido, Vargo e Lusch (2004) apresentam uma visão de service-centered 

marketing, que consiste em uma série de processos sociais e econômicos largamente focados 

em recursos de cooperação em que os atores (empresas e consumidores) estão constantemente 

buscando a melhor proposição de valor para os produtos. A consequência desse processo pode 

resultar, inclusive, em um maior valor de troca, que, por sinal, o consumidor estará pronto 

para pagar porque contribuiu na geração do valor. “Valor é criado pelo consumidor em 

colaboração com as empresas, e este valor é cooptado e convertido em produtos que possuem 

valor de troca. Esses produtos são finalmente vendidos para os consumidores que os criaram, 

rendendo lucro para a companhia” (HUMPHREYS; GREYSON, 2008, p. 14).  

Dentro dessa teoria de criação de valor, a pergunta que se impõe é no sentido de 

entender qual é o papel dos pais na própria criação de valor para as escolas internacionais? 

Eles, como consumidores, colaboram na criação de valor e pagam o valor de troca, na medida 

em que consomem esse produto. E, indo além, vislumbram, inclusive, a possibilidade de valor 

de troca de seus próprios filhos no mercado de trabalho.  

Não obstante a contribuição dos pais, outro possível coprodutor de valor importante é 

o próprio aluno. Os pais não poderiam, por si sós, manter o discurso de criação de valor das 

escolas internacionais se os mais implicados nessa relação não corroborassem com esses 

atributos. Estudos apontam que os alunos que faziam parte do sistema escolar nacional e que 

passaram a frequentar escolas internacionais apresentam “uma transformação, uma mudança 

de atitude do aluno em relação ao estudo, passando de um estado de indiferença àquele de 

reconhecimento, valorização e investimento” (AGUIAR, 2007, p. 142). Pela citação, observa-

se uma compreensão a respeito do capital cultural existente e uma percepção sobre o universo 

de disputas em torno da acumulação de capitais, sugeridas por Pierre Bourdieu. E a razão 

atrelada a essa compreensão sugere o diferencial das escolas que ensinam a pensar, a 

raciocinar, a relacionar assuntos, a fazer correlações, evitando, a todo custo, a memorização e 

o objetivo único de passar em determinado teste. O capital cultural legitimado aponta para o 



35 

 

 

 

conhecimento com uma visão mais ampla, o multiculturalismo ou o cosmopolitismo que não 

são abordados ou tratados pelas escolas internacionais, em geral.  

Desta maneira, compreender essa construção conjunta de valor por parte do 

consumidor torna-se relevante, pois pode indicar os rumos da criação de valor pelas escolas.  

 

2.7 OUTROS EXEMPLOS NO MUNDO 

 

Uma tendência curiosa foi registrada na Holanda, onde o aumento de escolas 

internacionais foi significativo, impulsionado pelos nativos, muito mais do que por uma 

procura dos expatriados. Com o fenômeno recente da globalização, os holandeses tornaram-se 

mais conhecedores do mundo e mais abastados, de forma que as famílias, após terem acesso 

negado às escolas tradicionais holandesas formadoras das elites locais, puseram seus filhos 

em escolas internacionais e obtiveram avaliações proporcionais às escolas tradicionais. A 

escolha por escolas internacionais foi uma reposta à negativa das escolas tradicionais e a não 

rendição dos pais, mais conscientes do mundo, em permitir a seus filhos frequentar escolas 

públicas com um nível de qualidade escolar mais baixo (HAYDEN, 2008; AGUIAR, 2007).  

Outro exemplo de atração de escolas internacionais acontece em Hong Kong. Hong 

Kong tem uma das mais densas concentrações de escolas internacional do mundo que inclui 

genuínas escolas internacionais, bem como um sistema de ensino inglês único, com sigla ESF 

(English Schools Foundation), criado na década de 1960 pelo governo inglês. As escolas 

internacionais puras, como geralmente acontece, são caras e possuem lista de espera, 

enquanto as escolas do ESF atendem a classe média, na medida em que são mais acessíveis, 

inclusive financeiramente.  

Por ser uma ex-colônia inglesa, o aprendizado da língua inglesa faz parte da cultura 

local. Entretanto, o aumento na procura de escolas internacionais em Hong Kong advém do 

retorno das famílias que saíram de lá com a transição política da colônia inglesa para as mãos 

da China. Esse contingente de pessoas após viverem no exterior possui uma postura mais 

ocidental e busca para seus filhos uma educação melhor, com oportunidades de carreira. 

Adicionalmente, essas famílias, além do ensino inglês para seus filhos, querem o aprendizado 

do chinês, dado a importância econômica atual da China. O chinês está sendo oferecido como 

parte do currículo de todas as escolas ESF e escolas internacionais em Hong Kong. Por fim, 

Hong Kong é um exemplo de que as escolas internacionais podem ajudar a formar 

contingentes de pessoas, tornando-a um hub de educação regional, capaz de oferecer 



36 

 

 

 

competitividade internacional e fluxos de investimento direto e capital intelectual (FORSE, 

2010).  

 

2.8 DAS SUPOSIÇÕES 

 

Diante do referencial teórico pesquisado, levantaram-se algumas hipóteses. Adiante, 

segue-se uma relação das suposições levantadas com a devida correlação ao referencial 

teórico. Entretanto, é importante frisar que a presente pesquisa não se limitou a verificar as 

suposições levantadas. Elas surgiram a partir da revisão teórica e serão listadas a seguir para 

contemplação e conhecimento, afirmadas ou negadas pelos testes em campo, mas também 

expandidas, conforme o desenrolar da pesquisa. 

 

� Suposição 1: a escolha pela escola de origem britânica da cidade do Rio de Janeiro 

pelas famílias se dá por conta do desejo de inserção dos filhos na sociedade local, mais 

do que permitir que eles se capacitem e frequentem escolas no exterior e se tornem 

cidadãos do mundo. 

 

O contexto histórico explica que a construção de escolas internacionais aconteceu pela 

necessidade de educação dos filhos de colonos, imigrantes e expatriados que vieram para o 

Brasil em diferentes momentos do processo de colonização do território e da expansão da 

indústria brasileira. Entretanto, esses diferentes momentos e culturas assimiladas revelam uma 

sociedade brasileira imbuída no esforço de se diferenciar a partir das rápidas transformações 

sociais desses períodos. Trazendo para os dias atuais, a suposição é entender se, mais do que 

buscar uma educação internacional, a elite brasileira investiria na sua própria inclusão social. 

 

� Suposição 2: a escolha pela escola de origem britânica da cidade do Rio de Janeiro 

pelas famílias se dá por questões relacionadas à sobrevalorização da cultura 

estrangeira versus à negação ou subvalorização da cultura nacional. 

 

O xenocentrismo ocorre a partir de um entendimento de que o quintal do outro é mais 

verde do que seu próprio. É uma crença de que sua própria cultura é menos interessante e 

menos importante em comparação com a cultura do estrangeiro. O xenocentrismo é uma 

evidência constante no consumo de produtos, como vestuário, cosméticos e aparelhos 
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eletrônicos, na medida em que marcas estrangeiras adquiridas no exterior fazem sucesso 

considerável no mercado brasileiro. No que tange ao consumo de escolas internacionais, a 

suposição é no sentido de compreender se o xenocentrismo também é um fator de decisão na 

escolha dos pais.  

 

� Suposição 3: a escola de origem britânica da cidade do Rio de Janeiro é reconhecida 

pelos atributos que afirma possuir, quais sejam: excelência e determinação acadêmica 

(Visão e Valores); mentalidade internacional (Missão); e a importância da preservação 

da moral e dos direitos humanos (Visão e Valores). 

 

No capítulo que discorre sobre a própria escola e seus valores, o que chama a atenção 

são as afirmações da escola sobre a excelência constante em sua visão e sobre o valor de 

determinação que remete possivelmente ao esforço acadêmico da instituição. Ademais, em 

sua missão contempla o cosmopolitismo cultural (HAYDEN, 2008), na medida em que 

remete a uma mentalidade internacional, a um mindedness internacional. No mesmo sentido, 

remete ao cosmopolitismo moral que sustenta novamente sua visão e valores, frisando a 

afirmação ‘onde cada indivíduo importa’ e os valores de compaixão e integridade. Desta 

forma, a suposição é verificar se esses atributos declarados são efetivamente existentes no dia 

a dia da escola. 

 

� Suposição 4: a escolha pela escola de origem britânica da cidade do Rio de Janeiro 

pelas famílias se dá pelo entendimento de que a educação serve a princípios de 

manutenção da paz mundial com a construção de indivíduos com uma visão de mundo 

pluralista. 

 

O cosmopolitismo é uma forma de enxergar o mundo sem fronteiras entre Nações. Os 

estudos demonstram que as características cosmopolitas visam à preparação do ‘cidadão do 

mundo’, à construção de uma comunidade global, com multiculturalismo e diversidade, 

baseada no respeito mútuo e na manutenção ativa da paz, no reconhecimento da humanidade 

compartilhada, na tolerância, e no conhecimento da universalidade dos direitos humanos. A 

suposição é no sentido de entender se os pais escolhem fundamentados nessa preocupação de 

formação de indivíduos cosmopolitas ou, ainda, se os próprios pais são cosmopolitas e 

pretendem passar essa construção para seus filhos por meio das escolas internacionais. 
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� Suposição 5: os pais e os alunos são coprodutores de valor da escola de origem 

britânica da cidade do Rio de Janeiro. 

 

A teoria de marketing de serviço preconiza que o próprio consumidor participa da 

construção de valor do produto. Como o consumo é reflexo de questões sociais que passam 

pela construção de identidades, esta acaba constituindo processos sociais e econômicos 

focados em recursos de cooperação para um aumento do valor de uso e de troca dos bens e 

serviços (VARGO: LUSCH, 2004). Em uma simbiose conveniente, a suposição levantada é 

no sentido de avaliar se é possível atribuir aos pais e alunos a criação de valor da escola de 

origem britânica da cidade do Rio de Janeiro. 

 

� Suposição 6: a escolha pela escola de origem britânica da cidade do Rio de Janeiro 

pelas famílias é o reflexo de um consumo que visa à distinção social, a uma 

demonstração de consumo de bom gosto, guiado por autoridades que regem a 

sociedade contemporânea, e, ainda, associada a uma marca de escola que goza de 

prestígio. 

 

Um vasto campo de análise se apresenta dentro da perspectiva do consumo enquanto 

distinção. Pierre Bourdieu importou-se em entender os gostos e as escolhas que são traduzidos 

no habitus, capaz de formar os devidos capitais necessários, sejam culturais, econômicos, 

sociais, políticos ou simbólicos. Esses capitais possibilitam os indivíduos à distinção e ao 

reconhecimento entre as classes do mesmo campo, permitindo a manutenção no campo sob 

essas regras de distinção e distinguindo-as das demais classes (AGUIAR, 2007; LEMOS, 

2007; LIMA, 2010; SCHOLZ, 2009; THIRY-CHERQUES, 2009).  

Para Thorstein Veblen, os bens de consumo servem para traduzir uma estrutura de 

classes sociais, que aponta para suas diferenciações, suas expressões de status, de poder e 

prestígio na vida social (GONÇALVES, 2009; LIMA, 2010; PEREIRA, 2003). Jorge Simmel, 

por sua vez, cuidou de mostrar que as classes mais abastadas, por intermédio de um consumo 

pecuniário e conspícuo, trariam sensos estéticos que seriam imitados pelas demais classes 

(GONÇALVEZ, 2009; LIMA, 2010; PEREIRA, 2003).  

Nesse sentido, faz-se necessário um maior aprofundamento sobre as teorias 

desenvolvidas pelos mencionados autores canônicos. 
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2.8.1 Teoria da Representação social 

 

O interesse nas estratégias educativas das famílias passa pelo entendimento sobre a 

aquisição ou consumo de recursos materiais e simbólicos. O processo de escolha, neste 

estudo, relacionada à opção por escolas internacionais, estende uma interrogação sobre o 

entendimento da questão social atrelada, pois “as escolhas materiais que as pessoas fazem 

para si mesmas, todo o processo da escolha e dos usos do que é consumido; bem como aquilo 

que as pessoas adquirem para os outros sujeitos com quem se relacionam. Tudo isso é 

analisado sempre em um contexto de permanente transformação social” (LIMA, 2010, p. 12). 

Assim, “quanto maior a posse de recursos materiais e simbólicos, maiores são as chances de 

“acerto” nos investimentos educativos” (AGUIAR, 2007, p. 11). Nesse contexto, a ligação 

entre as posições sociais dos indivíduos e suas estratégias de ação foi apontada por Pierre 

Bourdieu em seu livro “A Distinção”, no fim da década de 1970.  

Scholz (2009, p. 89) cita a obra de Pierre Bourdieu para comprovar que o gosto e a 

escolha fazem parte de indicadores simbólicos, pois  

 

o gosto diferencia as pessoas e desenvolve mecanismos de distinção entre os 
grupos sociais, cujas estruturas das posições objetivas ocupadas pressupõem 
a aproximação de uma determinada fração de classe que compartilha o 
mesmo habitus”. O gosto e as escolhas são transferidos por uma espécie de 
cardápio que leva ao habitus, que são “práticas socialmente percebidas, 
classificáveis e reproduzidas.  

 

Para Mauss (2003, p. 404), os habitus “variam não simplesmente com os indivíduos e 

suas limitações, variam sobretudo com as sociedades, as educações, as conveniências e as 

modas, os prestígios”. Os habitus são, então, reflexos do capital social, adquirido das famílias 

com estreita ligação ao capital escolar. O somatório desses capitais (social, econômico, 

cultural) leva à produção de um capital simbólico, “cujo processo de uso e consumo das 

coisas, [...], gera a distinção de classe sociais” (SCHOLZ, 2009, p. 89). Por conseguinte, o 

bom gosto é um atributo oriundo do habitus, que se desenvolve com o refinamento da 

educação familiar e escolar. Esses hábitos sociais desenvolvem, sobremaneira, o espírito 

humano e ultrapassa a esfera primária da necessidade, pois o “bom gosto virou um código, e é 

ele que informa as escolhas – todas as escolhas, materiais e não materiais – dos sujeitos 

sociais ocidentais” (LIMA, 2010, p. 26). 
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Portanto, o consumo de escolas internacionais diz mais do que o mero consumo por 

educação, ou seja, recebem outro valor além do uso e da finalidade objetivas. O consumo de 

escolas internacionais implicaria em refletir “o valor simbólico que essa representação estética 

do bem reflete na realidade social vivenciada pelo sujeito que a consome”. Ou, ainda, “o 

modo de utilização deste bem é o consumidor, que, com base no habitus, atribui o capital 

simbólico ao bem e assim define a distinção e as frações de classes de acordo com o uso do 

bem” (SCHOLZ, 2009, p. 89, 90). As relações de troca não acontecem no âmbito único 

econômico, mas pelo prestígio e poder dos que estabelecem alianças para pertencer ao grupo 

social ou tornar-se distinto perante aos demais (OLIVEIRA, 2010).  

Essa escolha poderia atender a necessidade de permanência nas classes sociais ou de 

distinção das classes sociais, pois, ao refletirem os mesmos gostos, as classes se reconhecem 

e, ao divergirem, elas se distinguem. A origem dos gostos permitiria, portanto, compreender 

as lutas simbólicas do poder entre as classes sociais; permitiria entender a retenção do 

domínio para distinguir-se e manter-se com as competências e legitimação social reconhecida 

pelo capital simbólico – como afirmam Brandão et al. (2005, p.757), “apensando capital 

simbólico às credenciais escolares dos seus filhos e, garantindo uma aproximação social de 

setores das elites que potencializariam a aquisição de novas formas de capital”. 

A escolha por escolas internacionais permite a aquisição de competências distintivas, 

sejam linguísticas e culturais, e essa acumulação permite vantagens daqueles que as possuem 

frente aos confinados às escolas nacionais. Wagner (1998 apud AGUIAR, 2007) aponta para 

a obtenção de recursos sociais através de conhecimento de línguas, culturas distintas, modos 

de vida estrangeiros, e que esses capitais representariam traços constituintes de 

cosmopolitismo, como já visto anteriormente. 

Outros autores sugerem que o objetivo na escolha de escolas internacionais passaria 

pela reconversão de um capital econômico em capital cultural e simbólico, com o intuito de 

preparar os jovens para uma vida em alta sociedade. Jay (2002) cita o exemplo das escolas 

privadas suíças frequentadas por famílias altamente privilegiadas economicamente e 

provenientes de países diversos. Diz o autor que o capital econômico é o ponto que unifica 

esses grupos, e eles buscam converter esse capital para ocupação das mais altas posições nas 

profissões liberais, na diplomacia, na indústria e no comércio. Por certo, a escolha da escola 

internacional se dá no intuito de ter a melhor instituição de ensino que corresponda às 

expectativas de manutenção e distinção dos capitais simbólicos; emerge como uma “estratégia 
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que se dá de forma desigual entre grupos sociais distintos, na medida em que privilegia os 

mais dotados de capitais cultural, social e econômico” (AGUIAR, 2007, p. 103).  

No que tange à escolha de escolas internacionais, uma forma de distinção comum 

apontada por Aguiar (2007) seria o acesso a uma formação estrangeira, no caso, europeia, 

voltada para uma cultura geral mais abrangente, mais ampla e aprofundada, e contextualizada 

com o mundo exterior, em detrimento de uma formação nacional, limitada ao preparo para o 

Exame de Ensino Médio - ENEM. Haveria uma relativa uniformidade de discursos, interesses 

e valores dos pais que apontam para uma preocupação em oferecer aos filhos uma educação 

que permita reter uma cultura geral, uma bagagem cultural e uma capacidade de pensar, numa 

evidente perseguição de bens culturais mais raros, recursos exclusivos que remetem ao capital 

simbólico. 

 

2.8.2 Teoria do Consumo conspícuo 

 

No que tange ao consumo de bens de prestígio, é importante destacar que existe uma 

distinção entre produtos de luxo e produtos de alto prestígio. Sobre luxo é relevante citar 

Thorstein Veblen que introduziu o conceito de consumo conspícuo, conceito que “segundo o 

qual as pessoas competiam por status através dos bens que ostentavam, trazendo, assim, um 

novo aspecto para o estudo dos bens” (GONÇALVES, 2009, p. 5). O consumo seria uma 

expressão de status e um fenômeno capaz de construir uma estrutura de diferenças, apontando 

para demonstração de poder e prestígio na vida social (ROCHA; BARROS, 2006; PEREIRA, 

2003).  

Adicionalmente, Jorge Simmel também trouxe uma teoria ligada às bases conspícuas e 

pecuniárias. Para ele, que trouxe a tensão da moda pela diferenciação e pela imitação, as 

classes mais abastadas trariam sensos estéticos que seriam imitados pelas demais classes 

(GONÇALVES, 2009). Seus críticos, por outro lado, contestavam, acusando-o de ser 

etnocêntrico ao considerar que as classes sociais mais abastadas teriam uma autoridade 

cultural e, também, ao avaliar que bens que custavam mais seriam mais apreciados 

esteticamente por essas classes sociais abastadas. Lemos (2007), no entanto, explica a 

diferença entre luxo e prestígio. O luxo estaria associado apenas à capacidade financeira, 

enquanto que os artigos de prestígio trariam em si uma deferência ao status social que 

identifica e/ou distingue os detentores do capital simbólico.  
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Desta forma, nas escolas internacionais, haveria um tipo de capital simbólico que é 

derradeiramente a competência linguística e social que permitiria a inserção de seus 

participantes com uma visão global do mundo. A competência linguística é apontada por pais 

como um capital “irrefutável para a inserção de seus filhos no mercado de trabalho” 

(AGUIAR, 2007, p. 119). Jorge Paulo Lemann, em entrevista concedida a revista Veja Rio 

(CERQUEIRA, 2017) conta enfaticamente sua história de vida. Para ele, a fluência no inglês 

desde a infância se tornou uma grande vantagem pessoal e lhe abriu portas para o mundo. 

Nesse sentido, sua ambição, portanto, é tornar o país uma potência educacional, germinada a 

partir da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, com a Escola Eleva. 

 

2.8.3 Teoria da Justificação 

 

Outra teoria que ajuda explicar como os consumidores com capital simbólico 

escolhem seria a teoria da justificação do sistema, que mostra que consumidores com razões 

de justificação social são mais favoráveis a marcas que refletem poder (BALABANIS; 

DIAMANTOPOULOS, 2016). As identidades representadas por marcas seriam fabricadas por 

meio da diferença. A diferença poderia se dar através dos sistemas simbólicos de 

representação ou por meio de exclusão social. Por conseguinte, a força da marca seria o poder 

de sedução que ela exerce na mente do consumidor ao qual ela se destina, por meio dos 

atributos e dos significados funcionais e/ou simbólicos aos quais está associada. Lemos 

(2007) lista a força da marca por alguns atributos como localização, espaços internos, preço e 

serviço oferecido. 

A seguir apresenta-se um quadro comparativo com o exemplo destacado pelo autor e a 

escola objeto de análise deste estudo: 

 

Marca Daslu Escola Britânica 
Localização Bairro classe alta Zona Sul  
Espaço Ambiente da loja perfeito Ambiente sala de aula atraente 
Preço Muito alto Muito alto 
Serviço Vendedoras bem treinadas e 

pertencentes à classe social da 
clientela 

Professores estrangeiros com  
formação acadêmica de destaque 
(cultura geral) 

Quadro 2 - Comparação entre dois exemplos de consumo a partir da marca 
Fonte: Lemos (2007) / A pesquisadora  
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3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

Este capítulo pretende apresentar o percurso traçado, por meio da aplicação de 

métodos científicos, para a realização da pesquisa e a busca de respostas ao problema 

proposto. A seguir, serão detalhados o tipo de pesquisa, o universo e a respectiva amostra, a 

forma como se obtiveram os dados necessários à elucidação do problema e os procedimentos 

adotados no tratamento dos dados coletados.   

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa é do tipo construtivista com estratégia de investigação qualitativa 

de caráter exploratório, descritivo e explicativo. 

A pesquisa que orienta essa dissertação tem natureza qualitativa, tendo em vista que 

pretende analisar um fenômeno cuja realidade é múltipla e vista por diferentes perspectivas, 

baseando-se nos significados, múltiplas visões e significações dos participantes. É indutiva e 

ancorada em determinado contexto social. É iterativa porque conduzida no campo de forma 

recorrente pela pesquisadora como instrumento de coleta de dados, a qual reconhece a 

interferência de seus valores na pesquisa (CRESWELL, 2014). É qualitativa porque tem 

presente suas características intrínsecas, como o ambiente natural com fonte direta de dados e 

o pesquisador como instrumento; é descritiva; importa-se com o processo e não simplesmente 

com os resultados; tem a análise de dados indutiva; e se preocupa com os significados 

(TRIVINOS, 2009). 

Mas, começando do início, a pesquisa é um processo que, antes de ser acadêmico, 

precisa de um interesse legítimo, um estímulo por uma experiência prazerosa pelo 

pesquisador. Essa é uma das lições que esta pesquisadora aprendeu com sua orientadora que 

muito lhe ensinou ao longo desse processo. Inicialmente, pode-se começar a discorrer sobre a 

tensão de escolha do tema de pesquisa porque há fatores múltiplos de sucesso. A pesquisadora 

espera fazer o melhor, mas há que se encontrar um denominador comum, um ponto de 

interesse entre a pesquisadora e sua orientadora de pesquisa. A propósito, como parênteses, a 

escolha do orientador pela instituição de ensino ou pelo orientado e orientador é, por si, um 

processo que merece atenção. A afinidade, a empatia, o interesse em comum, o respeito, a 

generosidade e a disponibilidade fazem toda diferença no processo de pesquisa. Neste sentido, 

a orientada desta pesquisa é uma agraciada.  
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O tema escolhido foi uma pergunta de caráter pessoal, uma indagação de anos que a 

pesquisadora manteve e que sentiu a oportunidade de investigar neste momento. É um tema 

que alia um interesse pessoal com um conteúdo acadêmico. Como mãe de duas crianças, uma 

de 15 anos e outro de oito anos, a pesquisadora escolheu, para ambos os seus filhos, uma 

escola internacional. Conhecedora do fato de que a escola que eles frequentam tem alunos de 

origem brasileira em torno de 65% do corpo estudantil, a pergunta que surge passa pela 

compreensão das razões dessa escolha, ou melhor, quais são os fatores que permeiam o 

processo de escolha dos pais por escolas internacionais? Esse fenômeno tem apelo pessoal e, 

particularmente, pode ter impressões pessoais que serão testadas ao longo do processo de 

pesquisa. No campo acadêmico, em especial para a ciência da administração, o fenômeno é 

importante, na medida em que se verificam questões de ordem social que traduzem a demanda 

por determinado tipo de escola que não correspondem às ofertas tradicionais.  

Diante do tema e da pergunta de pesquisa, a metodologia qualitativa se mostrou a mais 

adequada, pois diante do fenômeno é preciso colher as razões para o consumo de escolas 

internacionais. A abordagem com os atores desse fenômeno é crucial para avançar no objeto 

de pesquisa. Nessa abordagem, colhem-se múltiplas e diferentes perspectivas que convergem 

ou divergem nos resultados. É também uma abordagem indutiva, pois parte-se do particular 

para o geral, isso se for possível generalizar. A pesquisa qualitativa nem sempre se preocupa 

com a generalização do fenômeno, pois nem sempre isso é relevante. O importante na 

pesquisa qualitativa é a compreensão do fenômeno, é a descrição do objeto em seu contexto 

(GOLDENBERG, 2001; THIRY-CHERQUES, 2009; SOARES; CASTRO, 2012; 

CRESWELL, 2014).  

A posição de alegação de conhecimento a ser utilizada é do tipo construtivista, 

considerando que essa posição leva em conta o conhecimento prévio da pesquisadora. Nele se 

reconhece que a formação da pesquisadora molda sua interpretação, buscando sentido aos 

significados. A pesquisa visa entender o mundo contemporâneo, no aspecto de avaliar quais 

os valores que levam os pais a consumirem escolas internacionais para seus filhos. Esses 

significados subjetivos são formados através dos capitais alcançados, da identificação de 

valores desse meio. É, portanto, um processo qualitativo e indutivo, no qual a pesquisadora 

gera significado a partir dos dados coletados em campo. A abordagem qualitativa centra-se na 

forma como as pessoas interpretam e dão sentido às suas experiências e ao mundo em que 

vivem. A pesquisadora usa uma abordagem qualitativa para explorar o comportamento, 

perspectivas e experiências das pessoas envolvidas no objeto de estudo. O foco de 
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investigação qualitativa acontece sobre como os seres humanos interpretam e dão sentido à 

sua realidade (VERGARA, 2016). 

O caráter exploratório da pesquisa se entende, sobretudo quando se almeja aumentar a 

experiência relativa ao fenômeno, partindo de algumas suposições colhidas no referencial 

teórico que são expostas à realidade em concreto. O que se pretende é compreender o 

fenômeno, fazer a interpretação do que é dito, trabalhar com os discursos, falas e visões dos 

participantes do fenômeno. Não há nesta pesquisa preocupação absoluta com a 

representatividade nem mesmo com a generalização: a preocupação é com a profundidade do 

entendimento do objeto de estudo. E, por ser assim, com o avançar da pesquisa, novos 

referenciais teóricos são suscitados, recompondo o conteúdo, em um ‘vai e vem’ próprio da 

pesquisa qualitativa, que se autoalimenta em um contínuo aprendizado – o que se conhece 

como a iterativa da pesquisa acadêmica qualitativa.  

O caráter descritivo também foi utilizado, uma vez que foram narrados com minúcias 

as entrevistas e grupos focais coletados. A forma narrativa foi escolhida em detrimento da 

mera transcrição dos dados brutos por ser mais útil para a pesquisadora. A pesquisadora pôde 

ter mais contato com o material bruto na forma de reporte dos assuntos de interesses da 

pesquisa. A ética na narração foi uma constante preocupação, pois o objetivo foi contar, narrar 

de forma imparcial e constante, os dados conseguidos através dos grupos focais e entrevistas 

(FLICK, 2004). E, por último, há o caráter explicativo porque, ao final, se pretende explicar 

os motivos, os fatores, os valores que contribuem, de alguma forma, para a ocorrência do 

fenômeno estudado (VERGARA, 2016). 

Esta pesquisa é, também, essencialmente, uma pesquisa de campo com certo nível de 

observação participante, condicionada ao prazo de pesquisa. Em um período curto de prazo 

não é possível fazer uma etnografia, por exemplo, posto que esta obriga a uma imersão do 

pesquisador no campo durante um razoável tempo para permitir uma descrição densa do 

fenômeno social e suas práticas, a saber: a linguagem, o comportamento, os rituais e os tabus, 

os artefatos e as tecnologias. A aplicação da pesquisa de campo direciona a pesquisa, 

possibilitando investigar o fenômeno no local onde este ocorre, através de aplicação de 

entrevistas, de grupos focais e, de certa maneira, a partir de observação participante, uma vez 

que a pesquisadora é também mãe de alunos da escola em estudo. Na pesquisa participante, a 

fronteira do observador e das pessoas envolvidas no problema sob investigação é tênue, por 

isso, o disclaimer é importante.   
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3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O objetivo do presente estudo é mapear os valores de escolha, dimensionando o grau 

de compatibilidade com os valores oferecidos pela escola objeto de análise. Para isso, a 

unidade de análise são os pais que optaram por escolas internacionais, particularizados nesta 

pesquisa na experiência da escola de origem britânica da cidade do Rio de Janeiro. No 

entanto, igualmente para alcançar o objetivo central, entendeu-se necessária a abordagem da 

visão de valores da própria escola. Nesse sentido, outra unidade de análise se configurou. 

O universo da escola compreende mais de 2.000 estudantes que representam mais de 

2.000 famílias que optaram pela escola em questão. No que a tange à amostra, a ambição 

inicial, em geral, é que se possa alcançar algum tipo de generalização e que seja representativa 

do todo. Uma amostra seria como um pedaço, um recorte do universo, uma parcela 

significativa e representativa da população em análise. Entretanto, a pesquisa qualitativa não 

necessariamente pretende alcançar a generalização e a representação, que são comuns em 

estudos quantitativos (BECKER, 1994). Na pesquisa qualitativa, há uma arbitrariedade na 

construção das amostras que podem ser probabilísticas ou não probabilísticas. Para a pesquisa 

qualitativa, a amostra deve perseguir sentidos e significados e não, necessariamente, 

representação. A classificação da amostra não probabilística envolve amostra por 

conveniência, por cotas, intencional e ‘bola de neve’. Nesta pesquisa, optou-se por uma 

amostra não probabilística intencional e por conveniência. 

Na amostragem intencional, o pesquisador seleciona indivíduos para estudo “porque 

eles podem intencionalmente informar uma compreensão do problema de pesquisa e o 

fenômeno central do estudo” (CRESWELL, 2014, p. 130). Os pais configuram esse tipo de 

amostragem porque estão inseridos no fenômeno, são os atores do fenômeno. Creswell (2014, 

p. 129) diz que “é essencial que todos os participantes tenham a experiência do fenômeno que 

está sendo estudado” e, continua classificando os tipos de amostra que, além de ser no nível 

do participante, pode ser, ainda, em nível do local e do processo ou do evento. Nesse sentido, 

para a compreensão dos fatores de escolha dos pais por escolas internacionais é preciso 

passar, inclusive, pelo entendimento de quais valores são oferecidos pelas escolas. Assim, 

optou-se por incluir uma amostra por conveniência ou por acessibilidade de atores ligados à 

escola. Neste caso, a amostra se deu pela facilidade de acesso e disponibilidade dos 

entrevistados. 
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O tamanho da amostra está diretamente ligado ao ponto de saturação. Para Thiry-

Cherques (2009, p. 21), “a saturação designa o momento em que o acréscimo de dados e 

informações em uma pesquisa não altera a compreensão do fenômeno estudado”. Thiry-

Cherques (2009) ensina que o tamanho da amostra intencional obedece a critérios ex-post. 

Neste sentido, em função das respostas obtidas, verifica-se se há saturação de dados e 

informações. Ele fundamenta sua análise com a teoria do habitus, de Pierre Bourdieu, e a 

Teoria do Consenso. A primeira explica que o adestramento social leva à harmonização de 

condutas determinadas, inerentes ao campo em estudo; e a segunda teoria preconiza que, em 

dado contexto, os especialistas tendem a concordar entre si, levando uma tendência à 

conformidade.  

Nesse sentido, a pesquisadora demonstra compreender a aderência das teorias à 

saturação em pesquisa qualitativa, na medida em que os pais que optam por escolas 

internacionais estão inseridos em contexto social único e particular dentro de seus campos e, 

de certo modo, adotam uma determinada conformidade nos discursos. Ato contínuo, Thiry-

Cherques (2009) diz que o critério de saturação se dá, normalmente, através da aplicação de 

entrevistas semiestruturadas, de forma sequencial, com respostas em aberto. A presente 

pesquisa utilizou de entrevistas e grupos focais com perguntas semiestruturadas, conforme se 

detalhará a seguir.  

A amostra e seu tamanho tiveram, portanto, a configuração estruturada, incialmente, 

com indicação da orientadora de pesquisa. A pesquisadora organizou dois grupos focais com 

cinco e seis pais em cada grupo. O convite foi realizado através dos grupos de whatsapp de 

pais da série do filho mais novo da pesquisadora, sendo que o primeiro grupo abordado foi o 

de pais de meninos apenas, mas, com o baixo número de pais interessados, estendeu-se o 

convite para o grupo de pais da turma atual e da turma do ano anterior do filho. A escolha 

pela série do filho mais novo foi proposital, na medida em que se esperava que esses pais 

pudessem dar elementos mais recentes e racionais para a escolha da escola, tendo em vista 

que o processo de escolha decorreu há poucos anos. A classe é o 3º ano do ensino 

fundamental ou class 2 do Milepost 2 do Primary. Adicionalmente, a pesquisadora sentiu 

interesse em fazer duas entrevistas individuais adicionais, perfazendo um total de 13 pais 

envolvidos na pesquisa. Do lado da amostra por conveniência, a pesquisadora entrevistou 

duas pessoas, um diretor de uma unidade da escola e a gerente de admissões. Outros convites 

foram feitos, destacando os realizados a dois professores que não responderam à 

pesquisadora. Mais uma vez, Thiry-Cherques (2009, p.21) explica que “o ponto de saturação é 
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atingido em, no máximo, 15 observações”. Caso isso não ocorra, avisa que os critérios de 

levantamento estão inadequados e, por fim, conclui que o intervalo da saturação ocorre entre 

seis e 12 observações.   

 

3.3 PRINCIPAIS ATIVIDADES 

 

Como uma pesquisa acadêmica, é natural o seguimento e cumprimento de 

determinadas atividades. Assim, o roteiro percorrido passou, inicialmente, pela definição do 

problema, seu referencial teórico e adentrou para a parte metodológica. Nas linhas seguintes, 

pretende-se discorrer brevemente sobre as principais atividades na execução da metodologia, 

começando, como ponto de partida, com as suposições levantadas a partir do referencial 

teórico, seguindo pela escolha de como obter a coleta de dados, a construção dos roteiros de 

entrevistas, a realização dos trabalhos de campo com a realização das entrevistas e grupos 

focais e a categorização dos dados coletados. 

Após a revisão do referencial teórico durante os meses de março e abril de 2017, a 

pesquisadora conseguiu formular algumas suposições de pesquisa. É deveras interessante 

observar que, a partir do levantamento do referencial teórico, os assuntos que se relacionam 

com a pergunta de pesquisa ficam mais evidentes. Não é para tanto que em vista de uma 

pergunta de pesquisa quer o cientista entender o que a comunidade acadêmica fala a respeito 

do assunto, o que já se explorou sobre o conteúdo, de forma a desenvolver uma percepção 

mais apurada sobre as lacunas existentes no campo em análise.  

Diante do referencial teórico pesquisado, levantaram-se algumas hipóteses. Entretanto, 

é importante frisar que a presente pesquisa não se limitou a verificar as suposições levantadas. 

Elas surgiram a partir da revisão teórica e foram listadas para contemplação e conhecimento, 

afirmadas ou negadas pelos testes em campo, mas também expandidas, conforme o desenrolar 

da pesquisa. 

A coleta de dados foi definida através de grupos focais e entrevistas individuais, com 

questões abertas, utilizando-se um roteiro com perguntas semiestruturadas como guia. A 

construção dos roteiros de entrevistas e grupos focais primou por permitir que as percepções 

fossem alcançadas sem que houvesse um direcionamento ou um viés por parte da 

pesquisadora.  

Os grupos focais e entrevistas individuais foram realizados e transcritos 

posteriormente pela pesquisadora. 
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A categorização dos dados foi realizada a partir das narrativas dos grupos focais e 

entrevistas. Em um primeiro momento, pensou-se em duas formas de categorização: a 

primeira, referente ao perfil social, e a segunda, com relação às motivações da decisão 

decorrente do objeto da pesquisa. A forma de apresentação dos resultados foi através de 

quadros com as respostas de todos os respondentes. Assim, diante dos resultados coletados e 

tabulados, pôde-se partir para uma melhor categorização. Criou-se, portanto, um único quadro 

para espelhar o perfil social do público participante e outros quadros foram criados para 

tabular as respostas por suposições de pesquisa levantadas no referencial teórico.  

 

3.4 COLETA DE DADOS ATRAVÉS DE GRUPOS FOCAIS E AS ENTREVISTAS: OS 
ROTEIROS, A ORGANIZAÇÃO E AS IMPRESSÕES 

 

A partir das suposições de pesquisa, a pesquisadora buscou compreender a voz da 

escola pela aplicação de uma entrevista individual com o diretor de uma de suas unidades. O 

contato foi possível a partir de um amigo de família, inglês, que já foi membro do comitê de 

administração da escola anos atrás. A apresentação por e-mail ao diretor sobre a pesquisa com 

o aval do amigo inglês em comum foi suficiente para o agendamento da entrevista na própria 

escola na unidade do bairro da Urca no dia 12 de maio de 2017. O ambiente de entrevista era 

bem formal, condizente com a figura e cultura dos ingleses. O diretor permitiu a gravação. A 

entrevista foi no idioma inglês e durou pouco mais de trinta minutos. A pesquisadora confessa 

que, em sendo sua primeira entrevista acadêmica, ficou nervosa, mas, por fim, bem-

impressionada com o conteúdo obtido. A narrativa da entrevista está no Apêndice A.  

A entrevista usou um roteiro com perguntas semiestruturadas. O roteiro de entrevista 

tinha sido previamente elaborado e visava colher a declaração da própria escola sobre seus 

valores, imagem, contexto, mercado, etc... A ideia era obter a voz da própria escola para, 

posterior correlação com os valores dos pais e, por fim, entender se o que a escola ‘vende’ é o 

que os pais ‘compram’. O roteiro da entrevista passou, inicialmente, por uma apresentação 

prévia sobre a pesquisa e sobre a pesquisadora. As perguntas não seguiram uma estrutura 

rígida durante a entrevista, visto que havia espaço para adaptar, aprofundar e esclarecer 

questões. Não obstante, as perguntas elaboradas foram as seguintes:  

1. Apresentação pessoal do entrevistado (qualificação pessoal, formação e experiência). 

2. Como foi seu primeiro contato com a escola? 

3. Como chegou aqui? 

4. Como é trabalhar na Escola Britânica da cidade do Rio de Janeiro? 
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5. Que escola é essa? Como a escola se pensa? 

6. Qual é a concepção da escola? Da alta direção? Há diferentes concepções? 

7. Qual é seu propósito? 

8. Como ela conseguiu ser o que é? 

9. Como o mercado a vê? 

10. Como ela se diferencia perante as demais escolas internacionais? Perante as escolas de 

‘primeira linha’? 

11. Por que há fila de espera? 

12. Qual é o valor que os pais enxergam na escola que os fazem escolhê-la? 

13. Há algo a mais a comentar? 

 

Ato contínuo, em nova reunião com sua orientadora de pesquisa e mediante a 

entrevista realizada com o diretor da escola, a pesquisadora organizou seu primeiro grupo 

focal, elaborando incialmente o roteiro de perguntas que guiariam a coleta de dados. Esse 

roteiro contemplou perguntas abertas, com o intuito de reduzir possíveis conduções de 

respostas pela pesquisadora, e buscou cobrir as seis suposições levantadas pela revisão do 

referencial teórico. O roteiro de perguntas para o grupo focal encontra-se no Apêndice B.  

O caminho de coleta de dados utilizando grupos focais se deu com o intuito de 

perseguir mais informações sobre o problema. O grupo focal ou grupo de foco é um tipo de 

entrevista coletiva (VERGARA, 2016), e é entendido como uma forma mais rica de obtenção 

de dados, tendo em vista que, no grupo, os indivíduos podem agregar opiniões e conteúdos de 

que não necessariamente se lembrariam caso fossem entrevistados de forma individual. Por 

outro lado, a organização de um grupo focal é algo complexo. Conseguir conciliar horários, 

agendas e interesse de pessoas díspares e não ligadas entre si foi um desafio para a 

pesquisadora. Após vários convites realizados nos grupos de whatsapp, conforme já 

explanado, o primeiro grupo focal ocorreu no dia 19 de maio de 2017, na residência da 

pesquisadora, à noite, na presença de quatro mães e um pai, mais uma assistente de pesquisa e 

a professora orientadora da pesquisa.  

Ainda sobre o convite aos pais, a pesquisadora verificou que a maioria deles 

demonstra prontamente interesse em participar, mas, quando a data do compromisso é 

estabelecida, a maioria também usa de muitos recursos e desculpas para não participar. Aos 

que efetivamente participaram, a pesquisadora atribui a motivação a um misto de 

solidariedade e curiosidade. Nesse sentido, o whatsapp que a pesquisadora criou para 
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conversar com esses pais foi exatamente ‘As Solidárias’ e, no que tange à curiosidade, talvez 

a pergunta que passou por suas cabeças fosse compreender o objeto de pesquisa e aonde se 

espera chegar com isso.  

O primeiro grupo focal durou pouco mais de duas horas. Os pais foram informados 

dos objetivos e do caráter acadêmico da pesquisa logo no início da aplicação do roteiro. Por 

ter sido à noite, a preocupação com o tempo foi uma questão para a pesquisadora. De toda 

sorte, todos foram muito colaborativos, abordando os temas, assuntos e questões com clareza 

e ordem e desejando sucesso à pesquisa. A narrativa do grupo focal está no Apêndice C.  

Entre um grupo focal e outro, uma nova entrevista com a ótica da escola foi realizada, 

desta vez com a gerente de admissões da escola de origem britânica da cidade do Rio de 

Janeiro. A entrevista foi sugerida pelo diretor da escola, visto que ninguém melhor do que a 

gerente de admissões para contar sobre a postura dos pais ao procurarem a instituição. O 

próprio diretor da escola conversou com ela, e tendo havido sua aceitação para a entrevista, 

ele escreveu para a pesquisadora, dando a conhecer a disponibilidade da gerente de 

admissões. A entrevista foi, portanto, agendada para o dia 22 de maio de 2017, na parte da 

manhã, na própria unidade da escola em Botafogo. A gerente de admissões não permitiu a 

gravação da entrevista, o que levou a pesquisadora a levar uma assistente de pesquisa para 

ajudar na transcrição do conteúdo. A entrevista foi muito rica. Levou cerca de quatro horas e 

o nível de detalhes foi surpreendente. A narrativa da entrevista está no Apêndice D. 

Ainda com o intuito de cumprir uma agenda de coleta de dados, o segundo grupo focal 

foi agendado e realizado no dia 30 de maio de 2017, no café do supermercado Zona Sul da 

Rua São João Batista em Botafogo, de manhã, na presença de seis mães e uma assistente de 

pesquisa. Da mesma forma, as mães foram informadas sobre os objetivos e o caráter 

acadêmico da pesquisa logo no início da aplicação do roteiro de perguntas. Esse grupo, com 

mães que se conhecem entre si, apresentou uma característica mais particular, pois foram mais 

barulhentas, desorganizadas na exposição de suas ideias e, por vezes, de difícil captura da 

linha de raciocínio que desenvolviam. Ainda assim, ao contrário do sentimento da 

pesquisadora de que precisava terminar as perguntas dentro de uma expectativa de duração, as 

mães permaneceram até o fim e algumas, ainda, continuaram em um bate-papo informal após 

o desligamento do gravador. A duração desse grupo focal foi de um pouco mais de duas horas 

e a narrativa da entrevista está no Apêndice E. 

Com a convicção de que era preciso explorar mais, a pesquisadora decidiu fazer duas 

entrevistas individuais adicionais com pais de alunos da escola de origem britânica na cidade 
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do Rio de Janeiro. A primeira tinha como intuito ouvir uma figura paterna, tendo em vista que 

a predominância dos grupos focais foi de mães; já a segunda entrevista teve a intenção de 

cobrir a questão da Escola Eleva, que apareceu nos grupos focais como uma escola que vem 

chamando a atenção desse público. A entrevista com o pai aconteceu no dia 23 de junho de 

2017, no restaurante Folhas Up no Centro do Rio de Janeiro e durou um pouco mais de uma 

hora. Foi uma entrevista muito rica e demonstrou o grau de envolvimento da figura paterna na 

rotina escolar. A narrativa da entrevista está no Apêndice F. A segunda entrevista realizou-se 

no dia 30 de junho, no mesmo local, e durou um pouco mais de meia hora. A narrativa da 

entrevista está no Apêndice G. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Como todo método, há limitações a serem consideradas. A primeira é a obtenção de 

dados através de grupo focais e entrevistas. Essa forma apresenta vantagens por ser flexível e 

permitir avaliar atitudes e comportamentos dos entrevistados, além de possibilitar coletar 

dados que não estão em fontes documentais. Por outro lado, por depender da memória, da 

disposição e da disponibilidade dos entrevistados pode trazer uma limitação de dados 

(LAKATOS; MARCONI, 2011). Nesse sentido, a triangulação de dados é importante para 

mitigar essa carência (FLICK, 2004). Nesta pesquisa, também se consideraram informações 

advindas de fontes secundárias, como o site das instituições, relatórios, revistas e reportagens. 

Ainda quanto aos grupos focais e entrevistados, é possível que as pessoas selecionadas 

não tenham sido as mais representativas do universo estudado. Entretanto, como dito no 

capítulo sobre universo e amostra, a pesquisa qualitativa não necessariamente pretende 

alcançar a generalização e a representação, que são comuns em estudos quantitativos. Para a 

pesquisa qualitativa, a amostra deve perseguir sentidos e significados e não, necessariamente, 

representação.  

Por último, ainda sobre a presença da pesquisadora, ela reconhece a interferência de 

seus valores na pesquisa. Por ser consumidora do serviço de educação, particularmente da 

escola internacional objeto de análise, tem suas próprias opiniões sobre a pergunta de 

pesquisa. Entretanto, tentou livrar-se do viés e com ajuda de sua orientadora, procurou manter 

um distanciamento mínimo sobre a questão, de forma a dar a mais isenta resposta de pesquisa.  
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4 A ESCOLA BRITÂNICA  

 

No site da Escola Britânica ou mesmo em newsletters comunicadas regularmente aos 

pais, em uma, de 20 de março de 2017, especificamente sobre o assunto–, a escola anuncia 

seus atributos principais, quais sejam: 

• Visão: uma comunidade atenciosa, esforçando-se para a excelência, onde cada 

indivíduo importa. 

• Missão: cultivar uma comunidade inovadora, criativa e inclusiva, cidadãos crescentes, 

confiantes e de mentalidade internacional, que valorizem o desafio pessoal, 

colaborativo e intelectual. 

• Valores fundamentais: compaixão, integridade e determinação. 

• Definição de aprendizagem: a aprendizagem é um processo desafiador ao longo da 

vida, baseando-se no conhecimento, habilidades e compreensão existentes. A 

aprendizagem desenvolve o potencial intelectual, a maturidade emocional e os valores 

sociais. 

• Definição de mindedness internacional: as responsabilidades como cidadãos globais de 

mente aberta e empatia que são orgulhosos da própria herança ao ser respeitoso e 

apreciativo de culturas e de opiniões diversas. 

• Perfil do aluno: os alunos se esforçam para serem carinhosos, pesquisadores, 

conhecedores, pensadores, comunicadores, líderes, resilientes, criativos e com 

princípios. 

 

Após listar os atributos declarados pela própria escola, faz-se necessária a 

apresentação da sua história e das suas principais características, informações essas obtidas a 

partir do endereço eletrônico da Escola, de seu Relatório Anual 2016/2017 e de prospectos 

adquiridos com a área de admissão da Escola. 

Em 1924, a Escola Britânica foi fundada por Sir Alexander Mackenzie na Rua Santa 

Clara 84, Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, passando em 1945 a ocupar a atual 

propriedade da Rua Real Grandeza, em Botafogo. 

A escola declara ter como objetivo oferecer aos alunos uma experiência educacional 

ampla, equilibrada, relevante e diferenciada. Afirma que sua filosofia e a prática educacional 

são principalmente de natureza britânica, com elementos internacionais e brasileiros 

incorporados quando apropriado, e que os alunos adquirem as qualificações brasileiras do 
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ensino fundamental e ensino médio, bem como qualificações internacionais. Diz possuir mais 

de 2.100 estudantes, 65% com nacionalidade brasileira, mais de 60 nacionalidades diferentes, 

com idades de 2 a 18 anos. O programa de estudo, segundo a escola, é ministrado em inglês e 

é baseado no currículo nacional do Reino Unido e nos seguintes programas: International 

Primary Curriculum (IPC), para crianças de 2 a 14 anos; exames Cambridge International 

General Certificate of Secondary Education (IGCSE), para jovens de 14 a 16 anos; e, do 

Diploma de Bacharelado Internacional (IB), para jovens de 16 a 18 anos.  

O Quadro 3 abaixo mostra uma comparação entre os sistemas de educação britânico, 

americano e brasileiro. 

 

 
  Quadro 3 - Comparação entre o sistema de educação britânico, americano e brasileiro. 
  Fonte: site da Escola Britânica 

 

A escola é de propriedade da Associação Britânica de Educação (ABE), que é o atual 

órgão de pais de nacionalidade britânica e da Commonwealth – uma associação voluntária de 

53 estados soberanos, sendo a maioria, ex-colônias britânicas. Os Estados-membros cooperam 
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num quadro de valores e objetivos comuns, que incluem a promoção da democracia, direitos 

humanos, boa governança, Estado de Direito, liberdade individual, igualitarismo, livre 

comércio, multilateralismo e a paz mundial. O Comitê Executivo é composto por pais eleitos 

da e pela ABE, membros convidados e representantes da comunidade britânica. O poder 

executivo é delegado ao Diretor do Comitê e ao Diretor Brasileiro. 

A forma mais comum de entrada na escola, de acordo com a própria, acontece nos 

anos de pré-maternal e maternal, de 2 a 4 anos. No entanto, a entrada é possível em qualquer 

série, sujeita à disponibilidade de vaga e avaliação. A escola dá prioridade aos cidadãos 

britânicos e da Commonwealth, aos irmãos de alunos já inscritos, aos filhos de famílias que 

retornam e que fizeram parte da Escola Britânica do Rio de Janeiro. No entanto, afirmam que 

a aceitação de um aluno nunca é automática. Cada criança deve preencher os critérios de 

inscrição sob a discricionariedade da escola. 

A escola é dividida em dois campus, mas com três espaços. A Unidade Zona Sul está 

localizada na Zona Sul da cidade e está dividida em dois espaços: Botafogo e Urca. O espaço 

Botafogo abriga a escola primária e o primeiro ano do ensino secundário (idades 2-12). O da 

Urca tem a escola secundária (idades 13-18). A Unidade da Barra é chamada de Campus Paul 

Wiseman, inaugurada em fevereiro de 2006, e contempla todas as séries, com crianças de 2-

18 anos, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

Conforme informações da escola, ela possui 16 séries, do pré-maternal à 3ª série do 

ensino médio ou Class 11. A escola simpatiza com a relação quantidade professor-aluno de 

1:10. O número de estudantes em cada turma varia de 10 a 24 alunos. A escola acredita que 

turmas pequenas permitem uma maior atenção individual e permitem aos professores criar um 

ambiente de aprendizagem cuidadoso e bem-disciplinado. As aulas de português são 

diferenciadas para ter em conta as necessidades dos alunos estrangeiros. O ano letivo vai de 

fevereiro a dezembro, dividido em dois semestres, com uma parada em julho. O dia escolar 

começa às 7h20 e termina às 15h15, podendo haver variações em determinadas séries. Todos 

os alunos têm uma pausa de manhã e almoço. Almoço quente é fornecido todos os dias em 

todos os locais. Lanches nos intervalos são fornecidos para o pré-maternal até a classe 5. 

Todos os alunos usam uniforme, do maternal à classe 9. Nas classes 10 e 11, o uniforme não é 

necessário, mas espera-se que os alunos estejam adequadamente vestidos. É responsabilidade 

dos pais a aparência dos filhos com o correto uso de uniformes, conforme regulamento da 

escola. A escola não fornece serviços de transporte de e para a escola. Estes serviços são 

contratados diretamente por pais com terceiros. 
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As despesas escolares abrangem o ensino, o almoço, os lanches e uma cópia do 

Anuário 2017 para cada aluno. As taxas também incluem as excursões locais e visitas 

realizadas ao longo do ano, que envolvem lugares perto da escola. Os principais motivos para 

estabelecer um valor alto de mensalidade ou anuidade visam à manutenção da qualidade da 

educação e à preservação da saúde financeira contínua da escola. A Escola Britânica é uma 

organização sem fins lucrativos, e todas as taxas e outros rendimentos vão para a prestação de 

educação e melhoria das instalações escolares. Abaixo, a tabela de mensalidades e anuidades 

do ano letivo de 2017 por série escolar. 

 

              Tabela 1 Mensalidades e anuidades. 

 
              Fonte: Correspondência eletrônica da escola para os pais de alunos  
 

A Escola Britânica afirma ter aproximadamente 24% dos funcionários recrutados no 

exterior. O pessoal contratado localmente é composto por profissionais com domínio da 

língua inglesa. Um programa de desenvolvimento de pessoal mantém os professores cientes 

dos desenvolvimentos educacionais.  

Através de seu programa e métodos de ensino, a Escola Britânica diz pretender 

cultivar jovens bem equilibrados, autodisciplinados, de mente aberta, atenciosos que 

consigam inquirir e compreender a amplitude de novas situações. Segundo a escola, o 

objetivo não passa apenas por desenvolver alunos diligentes e eficazes no sentido acadêmico, 

mas apoiar o desenvolvimento global saudável e a perspectiva positiva dos jovens. A ênfase 

no desempenho acadêmico é, portanto, equilibrada pela preocupação em desenvolver as 

necessidades físicas, emocionais e sociais dos alunos e assegurar que eles estejam bem 

preparados para se tornarem cidadãos ativos e participantes. Assim, o currículo é projetado 

para atender as diferentes necessidades do corpo estudantil, mas mantendo uma educação e 

ethos essencialmente britânicos. A pretensão é fornecer aos alunos uma experiência educativa 
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ampla, equilibrada, relevante e diferenciada, com uma ênfase cada vez maior nas ligações 

transversais.  

Do maternal à classe 4, o programa segue amplamente o IPC - International Primary 

Curriculum. As classes 5, 6 e 7 seguem o currículo nacional britânico. Os alunos do ensino 

secundário são preparados para os exames de Certificado Geral de Ensino Médio (IGCSE) da 

Universidade de Cambridge, que são realizados ao final da Classe 9. Os dois últimos anos são 

direcionados para o Diploma de Bacharelado Internacional (IB), um curso exigente que 

conduz a um exame altamente respeitado de qualificação de acesso à universidade. Os 

padrões acadêmicos são muito bons e os resultados, tanto no IGCSE quanto no IB, foram 

mantidos em um padrão elevado ao longo dos anos, segundo a escola. O inglês é a língua de 

ensino e aprendizagem em toda a escola e seu uso, fluência e precisão são promovidos ao 

máximo.  

Assim, a Escola Britânica diz se esforçar para desenvolver aprendizes ao longo da vida 

que pensam de forma internacional, que respeitam as diferenças, e que cuidam uns dos outros 

e do mundo em que eles vivem. A Escola Britânica espera que seus alunos se esforcem para 

ser:  

• bondosos, compassivos, respeitosos e sensíveis às necessidades dos outros; 

• compromissados para se tornarem cidadãos responsáveis;  

• curiosos naturalmente, fazendo perguntas sobre o mundo em que vivem, investigando 

e participando em pesquisa ativa;  

• informados, explorando crenças, ideias e conceitos, de modo a desenvolver uma 

compreensão profunda de uma variedade de assuntos;  

• interessados em questões locais, nacionais e globais, fazendo conexões em sua 

aprendizagem;  

• habilidosos com pensamento crítico, agindo criativamente e fazendo escolhas para 

chegar a julgamentos equilibrados; 

• abertos, expressando idéias e informações de forma clara, confiante e criativa, em 

mais de um idioma; 

• transparentes, tendo uma visão clara, compartilhada com os outros; 

• motivados e motivadores, ajudando os outros a fim de alcançar o sucesso coletivo; 

• entusiasmados, autodisciplinados e dedicados, demonstrando integridade e humildade; 

• cuidadosos ao escolher para tomar decisões sábias; 
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• corajosos, abraçando desafios, perseverando em face da adversidade e reconhecendo o 

esforço como um caminho para o sucesso; 

• atentos ao feedback para encontrar aprendizado e inspiração; 

• criativos para gerar ideias originais que possam contribuir de forma positiva para a sua 

própria vida e dos outros; 

• expressivos, oferecendo alternativas e assumindo riscos ao tentar resolver problemas 

em sua aprendizagem; 

• honestos, justos e éticos compreendendo os direitos e responsabilidades de si mesmos 

e dos outros; 

• responsáveis, sabendo que as ações têm consequências e demostram coragem ao 

decidir sobre a coisa certa a fazer; 

• cooperativos, trabalhando como parte de uma equipe, fazendo contribuições ativas e 

construindo relacionamentos positivos; e 

• coletivistas, compartilhando e entendendo que o todo é maior que a soma de partes 

individuais. 

 

Para corroborar esse perfil, em março de 2017, a Escola Britânica participou da Mini 

ONU do Brasil em Salvador – BA, evento também conhecido como BRAMUN (Vide Figuras 

2 e 3). O BRAMUN é a atividade extracurricular da escola que atrai o maior número de 

participantes. Em Salvador, a Escola Britânica teve a maior delegação do Brasil, com 124 

alunos das unidades Urca e Barra. A seguir, trecho do Newsletter da unidade da Urca enviada 

aos pais sobre o evento: 

 

NEWSLETTER DA URCA – segunda-feira, 27 de março de 2017 
De quarta-feira a domingo, aproximadamente um quinto dos alunos da Urca 
estiveram na Bahia representando a escola no renomado evento nacional da 
Mini ONU. 
A escola deve e, de fato, permanece neutra em relação a assuntos políticos. 
No entanto, a Mini ONU é uma oportunidade fantástica para os nossos 
alunos conhecerem uma vasta gama de assuntos internacionais, de cunho 
social, econômico, político e cultural. A Mini ONU é uma atividade única, 
pois permite que diferentes visões e perspectivas sejam apropriadamente 
apresentadas em formato de debates. Com isso, nossos alunos adquirem 
compreensão e um conhecimento equilibrado sobre esses importantes 
tópicos, tendo, para tanto, de realizar previamente pesquisas cuidadosas. 
Nós nos sentimos muito orgulhosos em termos tantos alunos participando 
dessa excelente atividade, a qual, sem dúvida, lhes ajuda a desenvolver todos 
os aspectos do nosso perfil do aprendiz. Também somos muito gratos a todos 
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os professores que abriram mão de compromissos pessoais e profissionais a 
fim de tornar essa experiência possível para os nossos alunos.  

 

A escola ainda promoveu um encontro Mini ONU em sua unidade da Barra em maio 

de 2017 (Figura 4). Esse exercício contínuo é reflexo do entendimento pela escola de que a 

Mini ONU desenvolve habilidades e atributos que se espera ver nos alunos, além de contribuir 

com conteúdo extremamente importante, pois os tópicos estão ligados à realidade atual do 

cenário político mundial. Na visão da escola, são poucas as atividades extracurriculares que 

encorajam os alunos a desenvolver habilidades interpessoais, como diplomacia, negociação, 

pensamento crítico e oratória, de forma tão significativa. Neste sentido, a Mini ONU envolve 

os atributos do perfil do aprendiz da Escola Britânica: preocupar-se com os assuntos 

mundiais, indagar sobre as causas dos problemas, adquirir conhecimento dos fatos, pensar 

sobre os caminhos a seguir, comunicar ideias aos outros, colaborar para chegar a um acordo e 

mostrar liderança, com princípios e resiliência, para alcançar soluções criativas, muitas vezes, 

agindo em um cenário com poucas probabilidades de êxito.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS NA VOZ DAS FAMÍLIAS 

 

Primeiramente, a pesquisadora trabalhou o perfil dos pais participantes dos grupos 

focais e entrevistas individuais. O quadro é composto, no eixo vertical, com os nomes 

fictícios das pessoas entrevistadas, e, no eixo horizontal, com os dados solicitados, tais como: 

idade, estado civil, naturalidade, nacionalidade, formação, escola e universidade que 

frequentou, ocupação, local de moradia, informações gerais do cônjuge, correspondendo ao 

pai ou mãe da criança, quantidade e idade dos filhos, dados gerais dos pais, avôs das crianças 

e, por último, a religião.  

Os resultados iniciais demonstrados no Quadro 4 revelam que o perfil médio dos 

participantes é o que se segue: uma idade média de 42 anos; 11/13 ou 84% com estado civil 

de casado; 7/13 ou 53% são naturais do Rio de Janeiro; 8/13 ou 62% são formados em 

Administração, Direito ou Economia; 4/13 ou 31% ou são professoras ou trabalham em 

negócio próprio; 3/13 ou 23% têm ocupação envolvendo advocacia, e, 2/13 ou 15% não 

trabalham; 13/13 ou 100% moram na Zona Sul carioca. No que tange ao cônjuge ou 

equivalente ao pai ou mãe da criança, uma idade média de 44 anos; 5/13 ou 38% são 

formados em Administração, Direito ou Economia; 5/13 ou 38% são empresários; 5/13 ou 

38% trabalham com Direito; e 13/13 ou 100% trabalham no setor privado. A quantidade 

média de filhos é dois, com média de idade equivalente a nove anos, sendo que 9/13 ou 69% 

dos primeiros filhos ingressaram na escola ou no pre-nursery ou no nursery. Quanto aos avôs, 

5/13 ou 38% têm ensino médio, e 6/13 ou 46% são empresários. Já as avós, 5/13 ou 38% tem 

universidade; 3/13 ou 23% são funcionárias públicas; e 4/13 ou 30% são donas de casa. Entre 

os participantes, 7/13 ou 53% não moraram no exterior, e 10/13 ou 76% se autodeclararam 

católicos, sendo que 6/10 ou 60% não praticantes ou simpatizantes de práticas religiosas 

paralelas.  
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 Mariana G Mariana 
RK 

Clara C Eva C 
 

Alex S Fernanda 
OB 

Elisabete 
R 

Andrea C Daniele M Rafaela O Valéria M Andre F Bela P 

Idade 42 48 43 49 45 37 40 42 33 42 37 44 39  
Estado civil Casada Casada Casada Casada Casado Divorciada Casada Casada Casada Casada Casada Casado Solteira 
Natural Rio Rio  Rio Rio Rio São Paulo Juiz de 

Fora 
Rio Niterói Salvador Rio São Paulo 

Nacional// Brasileira Bras Port Espanhola Brasileira Brasileiro Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira Brasileira Brasileiro Brasileira 
Formação Direito Pedagogia Economia Direito Ciências 

Contábeis 
Projetos e 
Produtos 

Direito Direito e 
Música 

Marketing Arquiteta Fisioterapia Direito Administra
ção 

Ocupação Trabalha 
com pais 

Func 
pública 

Professora 
PUC 

Tabeliã Consultor Design 
gráfico 

Advogada Prof 
música 

Dona de 
casa 

Dona de 
casa 

Trabalha 
com marido 

Advogado Marketing 

Moradia Lagoa Botafogo Ipanema Humaitá JBotânico Lagoa Botafogo Leblon St Teresa Urca Urca Ipanema Ipanema 
Escola Franco 

brasileiro 
Pública 
UERJ 

Na 
Espanha 

Andrews Pública 
UFF 

Escola 
Britânica 
PUC/RJ 

= Santo 
Inácio, 
USP 

MG escola 
católica 

 Mabel, 
Santa 
Ursula 

Escola 
católica 

Anchieta, 
UERJ 

Escola 
Militar 
Manaus 

Perfil do 
cônjuge 
(pai/mãe da 
criança) 

42, carioca, 
engenheiro, 
privado 

51, 
carioca, 
empresário
, privado, 
judeu 

40, 
holandês, 
engenheiro
, CEO 
privado 

52, 
carioca, 
direito, 
tabelião 

45, 
fluminense
, advogada, 
privado 

40, bras e 
americano 
marketing, 
privado, 
agnóstico 

40, baiano, 
advogado,
privado 

52, 
mineiro, 
médico, 
empresári
o, privado 

43, inglês, 
advogado, 
privado 

53, 
mineiro, 
arquiteto, 
empresário
, privado 

42, carioca, 
empresário, 
privado, 
católico 

46, 
carioca, 
advogada, 
privado 

34, 
gaúcho, 
cineasta, 
empresário
, privado 

Filhos 
(qtde/anos) 

2 (12/9 anos) 1 (7 anos) 2 (8/5 
anos) 

2 (15/13 
anos) 

2 (15/8 
anso) 

2 (9/6 anos) 2 (8/5 
anos) 

2 (9/6 
anos) 

3 (2 de 8/3 
anos) 

4 -
18/16/9/8 

2 (8/3 anos) 2 (15/11 
anos) 

2 (5/1 
anos) 

Ingresso na 
escola 

Pre-nursery Pre-
nursery 

Nursery Nursery e 
pre-
nursery 

Reception 
nursery 

Pre-nursery Nursery Nursery Reception 
nursery  

Class 6 
class 4 
nursery 2 

Nursery e 
pre-nursery 

Class 1 e 
nursery 

Pre-
nursery 

Pai (avô 
criança) 

Ceará, 
ensino 
primário, 
empresário 

Estrangeir
o, ensino 
médio 

Aposentad
o, ensino 
médio 

Aposentad
o, fiscal de 
rendas 

Aposentad
o, ensino 
médio 

Administrad
or de 
empresas 

Engenheir
o civil 

Administr
ador de 
empresas 

Açougueiro
, ensino 
médio 

Engenheir
o civil 

Direito, 
fiscal de 
rendas BA, 
fazendeiro 

Aposentad
o,administr
ador,empre
sário 

Chinês, 
administra
dor,empres
ário 

Mãe (avó 
criança) 

Empresária Estrangeira
, ensino 
primário 

Aposentad
a, 
universida
de 

Aposentad
a, 
procurador
a 

Aposentad
a,universid
ade,prof.pú
blica 

Artista 
plástica 

Dona de 
casa, 
ensino 
médio 

Professora Dona de 
casa, 
ensino 
médio 

Dona de 
casa 

Dona de 
casa 

Aposentad
a, letras, 
funcionária 
pública 

Chinesa, 
economista
,empresári
a 

Moradia no 
exterior 

Não Não Brasil há 6 
anos 

Não Sim, 2 
anos EUA 

Sim, 3 vezes 
EUA e 
Inglaterra 

Sim, 5 
anos EUA 

Não Não Sim, 6 
meses 
Inglaterra 

Não Não Sim, 5 
anos EUA 
e 2 FRA 

Religião Católica 
(aberta) 

Católica Católica 
(ateia) 

Católica 
(cabala) 

Protestante Católica não 
pratica 

Católica 
não pratica 

Católica 
(espírita) 

Não tem Católica Espírita Católica Católica 

Quadro 4 - Perfil social dos participantes da pesquisa  
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No Quadro 5, as perguntas abertas são relativas ao processo de escolha da Escola de 

Britânica na cidade do Rio de Janeiro e de quem foi a decisão por esta escola. As perguntas 

para esta suposição foram: 

• Como aconteceu a escolha pela Escola Britânica?  

• Por que vocês escolheram a Escola Britânica? 
• De quem foi a decisão de escolha? Houve dúvidas? Quais? 

Pelos dados levantados, os resultados apontam que os pais  pensaram nas seguintes 

escolas como possibilidades para os filhos quando estudaram o assunto: 100% da Britânica, 

6/13 ou 46% da OLM, 6/13 ou 46% da Americana, 4/13 ou 31% da Corcovado e 4/13 ou 31% 

outras escolas – Liceu Molière, RIS, Cruzeiro e Liessin. É uma média de 2,5 escolas por pais. 

Entre os participantes, há 11 mães e dois pais. Pela declaração dos respondentes, 5/13 ou 38% 

declaram ter optado pela Escola Britânica em decorrência de uma escolha da mãe, enquanto 

4/13 ou 31% foram os pais os responsáveis por esta escolha; e também 4/13 ou 31% foi uma 

decisão conjunta do casal. Para entender melhor a participação feminina ou masculina, 

buscando o resultado do casal, averiguou-se que a decisão foi da mãe em 14/26 ou 53% dos 

casos versus 12/26 ou 47% dos homens.  

 
 Sobre a escolha pela Escola Britânica De quem foi a 

decisão  
Mariana G Interesse do filho pelo inglês quando era do Batutinhas. Escola 

bilíngue. Inicialmente, preconceito social por ser elite. Pensou 
na Corcovado, mas processo de entrada complexo e língua não 
popular. Na Britânica, o processo de admissão foi tranquilo.  

Mais do marido. 
Ela tinha 
desconfiança social 
– temia o 
“elitismo”.  

Mariana 
RK 

Ela tem familiares no exterior. Pensou na escola judaica 
Liessin pela religião do marido, mas não atenderia sua 
motivação. Afirma conhecer o “estado” das escolas nacionais. 
A Britânica é do lado da sua casa.  

Ambos. 

Clara C Casal europeu: escola internacional. Não queria escola 
religiosa. Entre as opções, americana ou britânica, ficaram com 
a escola com maior proximidade cultural e melhor currículo: a 
Britânica.  

Ambos. 

Eva C Influência da mãe pela cultura inglesa. Pensou em escola 
francesa, mas ficou entre a OLM e a Britânica porque o inglês 
‘abre portas’. Deterioração do ensino nacional. Sabia do 
aspecto social, mas relevou por força do currículo. Deixou a 
OLM de lado por conta do calendário. 

Decisão dela. O 
marido achava que 
as filhas não teriam 
português 
suficiente. 

Alexandre S Queria uma escola internacional com língua inglesa. Procurou 
a Americana, a OLM, a Real International da Barra e a 
Britânica. Com o passar das entrevistas, convenceu-se sobre a 
Britânica por vários motivos: preocupação com o indivíduo, as 
salas de aula e bibliotecas, proximidade de casa, casamento na 
igreja anglicana, amigo membro do board, aprendeu inglês na 
Inglaterra. 

Mais dele. Esposa 
preocupava-se com 
o aspecto social, 
mas houve 
convencimento ao 
final. 
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Fernanda 
OB 

Casal ex-aluno da escola. São ambos oriundos de famílias 
tradicionais: Joaquim Nabuco e Orleans e Bragança. Escola 
língua inglesa. O ex-marido prefere a Americana, ela prefere a 
Britânica. Sua mãe estudou na Inglaterra. 

Mais dela.  

Elisabete R  Escola bilíngue porque entende a importância do inglês na vida 
profissional. Ficou entre a Corcovado e a Britânica, mas 
abandou a primeira porque é alemão e tem pouca carga horária.  

Ambos. Marido 
tem familiares que 
estudaram lá. 

Andrea C Escola bilíngue para suprir o gap de inglês e dar opção aos 
filhos. Falou sobre globalização. Visitaram a Americana, a 
OLM, o Cruzeiro e a Britânica. Acharam a última mais 
completa em currículo. 

Ambos. 

Daniele M O marido é inglês. Visitaram a Americana e a Britânica. 
Escolheram a Britânica por proximidade cultural. Mais 
recentemente, inscreveram na Eleva, ela não quer. 

Ambos, bias do 
marido. 

Rafaela O Os filhos mais velhos estudaram na OLM até o class 6 e 4. 
Gostava da escola porque era uma escola menor, familiar e 
católica. Decidiu trocar para Britânica porque queria uma 
escola mais forte academicamente.  

Decisão dela. 

Valéria M Como baiana, não ligava pra isso. Marido sofreu muito quando 
foi o MIT e não queria que os filhos tivessem a mesma 
dificuldade. Ele marcou as entrevista OLM, Corcovado e foi 
até a Britânica também. Ele não gostou da OLM e a Corcovado 
é alemão. História da avó do marido criada por ingleses. 
Gostou muito da visita na britânica, das salas, dos livros nas 
bibliotecas. 

Decisão dele.  

Andre F Filha mais velha estudava no Batutinhas, mas a esposa queria 
oferecer uma alfabetização bilíngue e uma escola que ensinasse 
a pensar e menos preocupada com o conteúdo. Visitaram a 
OLM, Corcovado e Britânica. Não quiseram a OLM porque 
tem muita influência religiosa. A Corcovado tem muito lobby 
de entrada, é de língua alemã, cultura alemã e tem menor carga 
horária diária. Preferiram a Britânica por conta da filosofia, do 
campus, do ambiente, das professoras, das entrevistas. 

Decisão da esposa. 
Por ele, estudavam 
no Santo Inácio, 
Santo Agostinho, 
São Vicente. 

Bela P O esposo queria colocar a filha em uma escola católica, 
brasileira, a Santo Inácio. Ela queria proporcionar às filhas a 
mesma oportunidade que teve de ser cidadã do mundo. Ficou 
entre a Britânica e Americana, mas o processo de admissão na 
Britânica foi rápido. Tinha conhecimento de experiências 
positivas de amigos e conhecidos e sabe que a escola preza por 
disciplina, tem um método já testado e tem tradição. A escola 
Americana é mais liberal. 

Decisão dela.  

Quadro 5 - Processo de escolha da Escola Britânica pelos pais participantes 
Fonte: A pesquisadora 

 

Quanto aos pontos de fortaleza e fraquezas das escolas que foram lembradas durante o 

processo de escolha, tem-se: 
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 Fortalezas Fraquezas 

Britânica • Processo de admissão bom 
• Força do currículo 
• Proximidade cultural 
• Tradição 
• Facilities (endereço, prédio, 

salas, biblioteca) 
• Apelo pessoal 
• Não religiosa 
• “Elitismo” 

• “Elitismo” 

Corcovado • Reputação • Processo de admissão 
complexo 

• Língua e cultura alemã 
• Menor carga horária diária 

OLM • Religiosa 
• Intimista 
• Familiar 

• Religiosa 
• Calendário americano 
• Fraca academicamente 

Americana • Melhor fluência em inglês • Liberal 
• Calendário americano 

Quadro 6 - Fortalezas e fraquezas das escolas citadas pelos pais durante processo de escolha 
Fonte: A pesquisadora 
 

No que tange às menções sobre “elitismo”, torna-se importante destacar os fatores 

favoráveis e desfavoráveis trazidos pelos respondentes. 

 

“Elitismo”: fatores favoráveis “Elitismo”: fatores desfavoráveis 
Seriedade Gente posh 
Abre portas Escola de patricinhas 
Ilha de excelência (imagem Ilha Reino Unido) Ilha em usos e costumes ingleses (isolamento) 
Escola discreta Frequentada apenas pela elite, pela aristocracia 
Formadora de opinião Gente que tem dinheiro 
Tradição Frequentado por filhos de políticos 
Quadro 7 – “Elitismo”: fatores favoráveis e desfavoráveis 
Fonte: A pesquisadora 

 

No que tange à suposição 1, as perguntas relacionadas são no sentido de compreender 

se os pais desejam a inclusão social dos filhos na sociedade local mais do que outra razão para 

ter os filhos em uma escola internacional. Para isso, buscou-se explorar o grau de networking 

construído por intermédio da escola, perguntando se os informantes tinham vínculos ou 

construíram amigos com outros pais da escola. As perguntas para a suposição 1 foram as que 

se seguem abaixo: 

• Há uma rede, uma comunidade entre os pais da escola? (senso de comunidade dos 
pais) 

• Vocês têm amigos entre os pais de seus filhos? (laços) 
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• Como é a relação de vocês com os demais pais da escola? 

• Vocês se identificam com os pais da escola? 

As respostas, apresentadas no Quadro 8, foram que 8/11 ou 73% dos pais têm 

amizades em função das amizades dos filhos, ou seja, as amizades não observam um desejo 

de inclusão na sociedade local, mas nas turmas dos amigos dos filhos.  

 

 Se a escolha se dá pela inclusão social dos filhos na sociedade local 
Mariana G Tem amigas mães em função das amizades dos filhos. 
Mariana 
RK 

Amigas mães nos primeiros anos. Depois, as turmas misturam e afastam as mães. 

Clara C Os estrangeiros são mais iguais e se unem porque estão em país estranho. São muito 
unidos. 

Eva C Formou grupo de amigos com pais na turma da segunda filha porque regulavam a 
mesma idade do casal.  

Alexandre S Pessoalmente, não tem contato com ninguém, mas sabe que a esposa mantem whatsapp 
das mães do segundo filho e algumas mães mais próximas da filha mais velha, mas não 
há amizade. 

Fernanda 
OB 

Tem amigas mães em função das amizades dos filhos. 

Elisabete R Fizeram amizades sólidas das turmas iniciais. 
Andrea C Não respondeu 
Daniele M Não respondeu 
Rafaela O Tem amigas mães em função das amizades dos filhos. 
Valéria M  Tem amigas mães em função das amizades dos filhos. 
Andre F Não tem muitos amigos pais da escola. Classificou os pais em duas categorias: a dos 

pais super ricos oriundos da alta sociedade carioca, de famílias que se relacionam há 
décadas; e os pais que trabalham duro pra pagar as contas, mas acham importante 
oferecer aos filhos a educação internacional. No primeiro, há um clubinho mais 
fechado, um vínculo maior; no segundo, é grupo de whatsapp mesmo. 

Bela P Tem amigas mães em função das amizades dos filhos. 

Quadro 8 - Perguntas relacionadas à suposição 1 
Fonte: A pesquisadora 

 

Quanto à suposição 2, as perguntam tentam resgatar se há sobrevalorização da cultura 

estrangeira versus  negação ou subvalorização da cultura nacional. Neste quesito, as perguntas 

feitas foram as seguintes: 

• Se seus filhos tivessem que sair da Escola Britânica para qual escola eles iriam? Por 
quê?  

• Quais são as escolas parecidas com a Escola Britânica? 

• Quando as crianças estiverem perto de decidir sobre a universidade, o que vocês 
esperam? 

• Onde vocês gostariam que seus filhos fizessem o ensino superior? 

• Vocês pensam em sair do Brasil? Há projetos nesse sentido? Para onde? Qual seria o 
destino? 
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• Vocês acham que a Escola Britânica preserva elementos culturais brasileiros? Quais? 
E quantos às características culturais inglesas? Quais estão presentes na escola? 

• O que vocês pensam sobre o sistema de ensino brasileiro? 

• O que vocês pensam sobre a forma inglesa de criar/educar? 

 

Conforme o Quadro 9, ao serem questionados sobre em qual escola eles colocariam 

seus filhos no caso de fechamento da escola de origem inglesa, 6/17 ou 35% citaram a Eleva e 

4/17 ou 24%, a Escola Americana. No que tange ao desejo de que os filhos estudem fora do 

país, dos oito pais respondentes desta pergunta, 5/8 ou 62% disseram que vão estimular ou 

preferem que os filhos estudem no exterior, e 3/8 ou 38% disseram que a escolha é dos filhos. 

Para os pais respondentes sobre a influência da cultura brasileira ou inglesa na Escola 

Britânica, 7/8 ou 88% acham que há mais elementos culturais ingleses do que brasileiros, e 

1/8 ou 12% disse que há mais elementos culturais brasileiros na escola. Esse respondente é 

estrangeiro. Sobre o ensino das escolas brasileiras, os pais mencionaram os seguintes 

atributos: “deixa a desejar”, “muito flexível e permissiva”, “narrow minded”, “foco somente 

em ENEM e no mercado de trabalho”, “decoreba”, “método antigo”, “não ensina a pensar” e 

“conteudista”. Sobre a escola de origem inglesa, citaram os seguintes atributos: “conduct 

warnings regulares”, “rigidez”, “disciplina”, “maior exigência acadêmica”, “preocupação com 

o indivíduo e com a comunidade”, “estímulo ao pensamento próprio”, “desenvolvimento do 

julgamento, da independência, da autonomia e do bom senso”.  

 

 Se há sobrevalorização da cultura estrangeira versus negação ou subvalorização 
da cultura nacional 

Mariana G Colocaria os filhos na escola para onde os amigos dos filhos fossem. Quer que os 
filhos estudem no exterior. Acredita que a escola é rígida e exemplifica com os vários 
conduct warnings que os alunos levam se não cuidam do uniforme e material escolar. 

Mariana 
RK 

Escolheria uma escola internacional de outra origem, se o inglês já estivesse 
consolidado. Citou o Liceu Molière. Conhece as escolas brasileiras e acredita que 
deixam a desejar porque tem muito conteúdo somente pra atender a lei e, na 
realidade, não conseguem passar a terça parte. A escola brasileira é uma escola 
permissiva e flexível demais. Quer que a filha estude fora, lembrou que tem parentes 
no exterior. 

Clara C Escolheria a Eleva pelo projeto, mas não a escolheria porque o currículo é brasileiro. 
Então, talvez a Americana. Acredita que a Escola Britânica tenha elementos da 
cultura brasileira, pois acha que a escola é muito flexível. A cultura estrangeira é mais 
exigente, menos leniente. Aqui tudo é tranquilo.  

Eva C OLM, Santo Agostinho e Escola Parque. Acha importante ser uma escola forte 
academicamente, de preferência internacional.  

Alexandre S Escola francesa ou Eleva, esta última copia, de certa forma, a Britânica. Não tem 
escola similar à Britânica no Rio. A decisão seria dos filhos se querem estudar fora ou 
não. Sobre sair do país diz que talvez, mas não há projetos. Iria para Portugal por 
conta da cultura e estilo de vida. Quanto aos elementos da cultura brasileira, citou a 
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festa junina e o folclore. Sobre a cultura inglesa, lembrou a foto da rainha e que as 
crianças estudam escritores ingleses, inclusive Shakespeare. Acha que toda escola 
está permeada pelos elementos ingleses, difícil de achar os elementos brasileiros. As 
escolas brasileiras são narrow minded. Diz que o foco em ENEM e no mercado de 
trabalho lhe parece medíocre, tanto para as escolas públicas quanto para as escolas de 
primeira linha (particulares e religiosas). A escola inglesa tem a preocupação de 
educar o indivíduo como um todo, ensina a pensar, a ter julgamento, a desenvolver o 
bom senso e a ser independente. 

Fernanda 
OB 

Escola Americana. A decisão é dos filhos, mas a experiência de estudar fora é ótima 
para a vida. Escola brasileira é decoreba, método antigo, não ensina a pensar. Vê 
elementos da cultura brasileira e citou a Festa Junina, estudo sobre folclore. Vê 
elementos da cultura inglesa também, através da rigidez dos horários, as golden rules, 
os house points, o uniforme.  

Elisabete R Escolheria o Santo Agostinho.  
Andrea C Colocaria os filhos no Notre Dame porque conhece os valores da escola e é católica. 

Vê elementos da cultura inglesa através da rigidez dos horários, as golden rules, os 
house points, o uniforme, o star of the week. 

Daniele M Não vê alternativa de escola no Rio. Inscreveram na Eleva, mas não estão tão 
animados. Lembrou o dia do índio e disse que foi fraco. O marido acha que a escola 
não tem a mesma produção do que na Inglaterra. Ela gosta e o marido acha aquém.  

Rafaela O Escolheria Escola Americana. Deseja que os filhos estudem fora.  
Valéria M Colocaria na Eleva. Lembrou o baile da Rainha, os houses points, o star of the week 

como elementos da cultura inglesa.  
Andre F Escolheria a OLM ou Escola Americana ou, no máximo, a Eleva. Quer manter as 

filhas em escolas com currículo internacional. Não tem vontade que as filhas estudem 
fora a não ser que seja desejo delas. Não tem intenção de deixar o país por conta de 
sua profissão. Quanto aos elementos da cultura brasileira, lembrou as datas festivas, 
mas não na rotina. No dia a dia diz que é uma escola inglesa e citou a pontualidade e 
a aplicação de detenções. As escolas brasileiras são conteudistas. A escola inglesa 
ensina autonomia, independência, desenvolve a opinião, se preocupa com o indivíduo 
e a comunidade.  

Bela P Colocaria na Escola Americana ou, no máximo, na Eleva. Vai estimular a filha a 
estudar fora. Tem planos de sair do país: Europa ou EUA. Acha que a escola tem 
poucos elementos da cultura brasileira e exemplificou com a não comemoração do 
dia 7 de setembro. Mas entende que a cultura brasileira permeie a rotina da escola 
porque há muitos brasileiros alunos e professores. Mesmo assim, acha que há 
predomínio da cultura inglesa através da disciplina e da independência.  

Quadro 9 - Perguntas relacionadas à suposição 2 
Fonte: A pesquisadora 

 

Na suposição 3, a indagação é no sentido de entender se os pais enxergam a visão, a 

missão e os valores institucionais no dia a dia da escola. Se os pais entendem que as 

expectativas com relação à escola estão sendo atendidas e se a escola entrega o que oferta, 

justificando o valor ofertado como valor percebido. Para isso, destacou-se que os valores 

institucionais da escola são a compaixão, a integridade e a determinação; que a visão prega 

uma comunidade que cuida de cada indivíduo e busca a excelência com determinação; e que a 

missão cultiva uma comunidade com inovação, criativa e inclusiva, que preza pelos princípios 

da compaixão, determinação e integridade, é confiante e cidadã do mundo e que valoriza os 
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desafios intelectuais individuais e colaborativos. De forma resumida, pode-se dizer que a 

escola promete excelência através da determinação acadêmica, o desenvolvimento do 

indivíduo dentro da comunidade e uma mentalidade internacional com a importância da 

preservação da moral e dos direitos humanos. 

As perguntas para explorar a suposição 3 foram as abaixo listadas: 

• Quais são os valores institucionais da escola? Sua visão, missão e valores?  

• O que a escola valoriza? 
• Qual é a filosofia da escola? 

• As expectativas com relação à escola estão sendo atendidas?  

• Quais aspectos não foram? 
• Quais são os pontos negativos da escola? 

• A escola entrega o que promete? 

 

No caso, 8/13 ou 62% dos pais que participaram da pesquisa, de acordo com o Quadro 

10, reconheceram os valores compaixão e determinação como verdadeiros valores da escola e 

4/13 ou 31% identificaram a integridade como um valor. Os pais falaram sobre a compaixão 

que decorre do cuidado com a comunidade externa através de ações sociais e da comunidade 

interna pelo cuidado com o próprio aluno como indivíduo. Outras palavras que ilustram esse 

valor foram: “solidariedade”, “caring community”, “indivíduo”, “cuidar do outro” e “learning 

support”. Quanto à determinação, vários pais falam em “excelência”, “esforço”, “resiliência”, 

“exigência”, “abrangência”, “disciplina”, “ritmo diário de leituras” e “houses points”. E, no 

valor integridade, as palavras são “honestidade”, “cidadão do bem” ou, ainda, visam explicar 

que a escola não tolera comportamentos percebidos como inaceitáveis, tais como palavrões, 

empurrões, falta de respeito com outros alunos, com o corpo docente ou com os funcionários. 

Com relação ao nível de satisfação que os pais têm com a escola, 11/13 ou 85% disseram que 

estão satisfeitos. 

Por outro lado, os pais identificam falhas e apontam oportunidades de melhoria para a 

escola, quais sejam: tolerar menos comportamentos inadequados, dar mais ênfase à parte 

desportiva, permitir mais participação do PTA (Parent & Teachers Association), ter 

professores com melhor proficiência na língua inglesa, ter professores com mais experiência, 

reduzir o turn over do corpo docente, retornar com o programa de viagens internacionais, ter 

eventos com maior organização e, por fim, acabar com o tabu a respeito da frequência na 

escola de crianças de famílias de políticos e empresários envolvidos em escândalos de 

corrupção, passando a discutir os valores das famílias que frequentam a escola (ter ou ser). 
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 Se os pais enxergam a visão, a missão e os valores institucionais no dia a dia da 
escola e se a escola entrega o que oferta. 

Mariana G Disse que há complacência com comportamentos inadequados e, nesse aspecto, há 
divergência entre o valor esperado e valor entregue. Entretanto, está satisfeita com a 
escola porque os filhos são felizes. 

Mariana 
RK 

Discorda que haja complacência com comportamentos inadequados. Disse que 
testemunhou jubilamentos por conta de desempenho escolar, mas também 
comportamento. Nesse caso, a criança é incapaz de entender limites, regras e ordem. 
Acredita que a escola é boa na formação do indivíduo para o mundo e, por isso, não 
acha que haja diferença entre o que a escola oferece e o que ela entrega. Está 
satisfeita com a escola porque a sua filha é muito feliz.  

Clara C Sobre valores lembrou-se de comunidade.  
Eva C Corrobora o valor determinação ligada à excelência. Diz que a escola promove a 

excelência e cita os house points. Acha a escola fantástica. 
Alexandre S Valoriza o esforço e a solidariedade. Citou também a equalização interna, no sentido 

de tornar cada indivíduo tão importante quanto qualquer outro. Assim, não defende o 
status social da criança x ou y, pois todos são iguais. Exemplifica pelo uso estrito do 
uniforme, proibição no uso de joias e exposição de tatuagens. A escola valoriza a 
curiosidade e cria equilíbrio entre as disciplinas. Exemplifica: artes é tão importante 
quanto matemática. Como pontos de melhoria, acredita que a escola poderia dar mais 
ênfase ao esporte, mas acredita que seja por uma questão de espaço físico e o PTA 
poderia ser mais ativo. Disse que a escola se esforça para entregar o que promete.  

Fernanda 
OB 

Sobre o valor compaixão, falou que eles são estimulados a cuidar do outro. Sobre o 
valor integridade, considera que, como britânicos, são durões, mas íntegros. Estão 
preocupados em fazer a coisa certa, coíbem comportamentos não aceitáveis, como 
palavrões e empurrões. Concorda com o valor determinação, porque a escola cobra e 
lembrou o ritmo das leituras diárias. Também disse que acompanham quando a 
criança tem alguma dificuldade. Neste caso, disponibilizam recursos, como o 
learning support. Eles sabem puxar, cobram; portanto, são voltados para a 
excelência. Como ponto de melhoria acha que as professoras poderiam ser mais 
preparadas, com um inglês melhor. Está satisfeita com a escola. 

Elisabete R Sobre os valores da escola, falou em caring community. Elisabete R concordou que a 
escola tem o valor compaixão e disse que há uma política contra o bullying, que 
demonstra a preocupação com o outro, além das ações sociais com as comunidades 
locais, em que as crianças são estimuladas a presentear crianças com a shoe box. 
Sobre o learning support, Elisabete R acha que tem mais a ver com o valor 
compaixão do que com o valor determinação porque a escola quer abraçar todos os 
alunos, preocupa-se com o acolhimento de cada um, o que, pra ela, tem mais a ver 
com a compaixão. 

Andrea C Sobre o valor da compaixão, disse que sua filha é inserida nas ações sociais e passa a 
ter consciência sobre o assunto. Diz que a filha a lembra de levar isso ou aquilo. Ela 
acha isso superimportante para formação do ser humano. Acredita que é uma boa 
escola, mas preocupa-se com os valores das famílias que estão ligados às questões 
materiais. Disse que há pais que colocam os filhos por conta do networking que os 
filhos podem ter. 

Daniele M Complementou a questão do valor compaixão com as vendas do Bake Sales que são 
destinadas às ações sociais. Também acha que há preocupação com o outro, a escola 
ensina qual é o comportamento que espera de seus alunos. Ela está satisfeita com a 
escola. 

Rafaela O Rafaela O discordou quanto à valorização das coisas materiais. Disse que as crianças 
têm babás, funcionários, motoristas, mas têm também pais presentes e se 
autodeclarou uma mãe presente. Ela concordou sobre o valor determinação que a 
escola prega. Ela está satisfeita com a escola. 

Valéria M Sobre os valores da escola, falou em honestidade e resiliência. Está feliz com a 
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escola, de forma geral. Tem dificuldades em entender o método de ensino. Diz ser de 
outra geração. Comparou dizendo que um caderno do Santo Agostinho tem mais 
conteúdo, mas concorda que a preparação das escolas brasileiras visa ao ENEM.  

Andre F Quanto aos valores da escola, ele destaca que a escola trata todos igualmente, todos 
são importantes dentro do todo. Disse que cada um individualmente tem o seu valor. 
É o indivíduo dentro da comunidade. Compartilha com os valores da compaixão e da 
determinação. A escola, de fato, se importa com o indivíduo frente à comunidade. 
Entende a determinação porque a escola é exigente e abrangente. Quanto ao valor da 
integridade, não sabe, não lembra algo que destaque. Como melhoria, sugeriu 
retornar com o programa de viagens internacionais. No campo acadêmico, teme pelo 
português. Quanto à organização da escola, citou o alto turn over de profissionais e 
professores muito jovens, em início de carreira. Ele acha que a escola entrega o que 
promete.  

Bela P Sobre os valores que a escola prega, ela lembrou a tradição, a disciplina, ser um 
cidadão do bem e ser internacional. Bela P disse que eles trabalham esses valores. 
Concordou, portanto, com os valores de compaixão e determinação, porque vê a filha 
se importando com os outros e, também, é uma criança sem manha, determinada 
naquilo que quer e independente. Como melhoria, pontuou que acha os eventos bem 
bolados, mas desorganizados. Ela está muito feliz. 

Quadro 10 - Perguntas relacionadas à suposição 3 
Fonte: A pesquisadora 

Na suposição 4, a escolha dos pais por escolas internacionais se basearia na premissa 

de que a educação serve a princípios de manutenção da paz mundial com a construção de 

indivíduos com uma visão de mundo pluralista.  

Neste sentido, buscou-se explorar a questão com as perguntas abaixo: 

• O que seus filhos ganham ao estudar na Escola Britânica? 

• O que seria ter um mindedness internacional? 

• O que vocês pensam da formação dos seus filhos? 

 

De acordo com o Quadro 11, dos nove pais respondentes dessa parte da pesquisa, 

todos foram claros em afirmar que a escola permite uma visão cosmopolita na medida em que 

pratica ações que buscam o entendimento intercultural e a humanidade compartilhada. Para 

isso, exemplificaram através do exercício que a escola promove conhecido como BRAMUN 

ou Mini MUN, da questão dos armamentos, da preocupação com a diversidade, com a não 

polinização das flores e florestas por falta de abelhas na Inglaterra, do programa que doa 

roupas às comunidades carentes e com a compreensão de que o mundo é um quintal.  

No que tange ao BRAMUN ou Mini MUN, o entendimento da escola é que esse 

exercício desenvolve habilidades e atributos nos alunos, como: diplomacia, negociação, 

pensamento crítico e oratória. Contribui também com conteúdo extremamente importante 

porque são discutidos tópicos ligados à realidade atual do cenário político mundial. A escola, 

também, encoraja os alunos a participar de ações sociais de caridade e projetos – como o 
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share the warmth –, nas comunidades locais carentes. Para a escola, envolver os alunos nessas 

ações permite que eles se engajem através de ações autênticas com liderança, iniciativa e 

compaixão. Por fim, a percepção de que o mundo é um quintal demonstra o depoimento dos 

pais de que o convívio com outras crianças do mundo torna o mundo mais acessível para seus 

filhos.  

À exceção de um pai, os demais não disseram que essa característica é a determinante 

para a escolha da escola internacional, mas 13/13 ou 100% foram categóricos em afirmar que 

é um fator importante para a formação de seus filhos.  

 

  Se a Escola oferece uma educação cosmopolita. 
Mariana G Não respondeu. 
Mariana 
RK 

Não respondeu. 

Clara C Não respondeu. 
Eva C Disse que há acolhimento a todo tipo de gente, que a escola é aberta e inclusiva e que 

prepara para o mundo. 
Alexandre S Acredita que os filhos têm um conhecimento melhor do mundo e têm uma visão 

menos provinciana. Eles adquirem a consciência de que não somos os únicos no 
mundo. Citou o BRAMUN, eventos em que sua filha representou, por exemplo, a 
Rússia, o Vaticano e o Paquistão. Os problemas não se resumem ao tiroteio na Linha 
Amarela, vão além disso. 

Fernanda 
OB 

Concorda que a escola proporciona uma visão ampliada do mundo. Citou o 
questionamento do filho com a existência de armas. A presença de estrangeiros em 
sala também permite que os filhos tenham amigos no mundo inteiro, os preparam 
para despedidas e os ensinam a manter as amizades à distância.  

Elisabete R Não respondeu. 
Andrea C Deu exemplo da filha que aprendeu na escola sobre Monet e pediu à mãe para ir 

conhecer a casa do artista em Giverny. 
Daniele M Citou que a filha contou sobre o problema de falta de abelhas na Inglaterra e como as 

crianças haviam pesquisado sobre as consequências desse fato.  
Rafaela O Disse que seu filho de oito anos conta que tem um amigo que tem preconceito racial. 

Ele demonstra preocupação com o assunto e, para ela, seu filho tem compreensão 
sobre a diversidade.  

Valéria M Entende que a escola treina as crianças mais para questões internacionais do que para 
questões internas, locais. Gosta porque seu filho é exposto a crianças de diferentes 
países e, assim, o mundo não é longe, o mundo é um quintal. 

Andre F Lembrou a participação da filha no BRAMUN em que ela teve que estudar e entender 
as questões da África do Sul. Achou fabuloso. 

Bela P Ela, própria, se define como cidadã do mundo pela sua experiência de vida, mas não 
acha que esse seja um fator de escolha para os pais. Para ela, eles escolhem mais por 
uma questão de tradição ou elitização e menos pelo cosmopolitismo. Ainda assim, ela 
acredita que a escola promova esse mindset e exemplificou com a filha procurando 
roupa em seu armário para o projeto share the warmth. Para ela, é a escola incutindo 
que as crianças sejam melhores cidadãos desde pequenos. 

Quadro 11 - Perguntas relacionadas à suposição 4 
Fonte: A pesquisadora 
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A suposição 5 busca entender se os pais e os alunos são coprodutores de valor da 

Escola Britânica de cidade do Rio de Janeiro. Para isso, perguntou-se sobre o grau de 

influência do grupo de pais representados pelo PTA – Parent & Teachers Association – trata- 

se da Associação dos Pais e Mestres. O PTA é uma associação sem fins lucrativos dos pais de 

estudantes e professores da Escola Britânica. Segundo seu website, sua missão é fortalecer a 

parceria entre a escola, os pais e os professores, sempre buscando melhorias no cotidiano dos 

alunos. O PTA afirma ser o melhor canal de comunicação entre pais e escola, por ser mais 

efetivo devido à sua representatividade. 

As indagações feitas para a suposição 5 foram: 

• De que maneira os pais e responsáveis têm influência sobre a escola?  

• Os pais e alunos possuem espaço para construir ou modificar a escola em algum 
sentido? Qual? 

• Como acontece a intervenção dos pais?  

• O PTA exerce algum poder ou força de pressão sobre a escola? É um grupo parceiro 
da escola? 

• Vocês se sentem parte da escola? Em que sentido? 

 

Como demonstram as informações constantes do Quadro 12, 7/13 ou 54% disseram 

que frequentaram, no mínimo, uma vez uma reunião do PTA – Parent & Teachers 

Association. A opinião dos pais sobre o PTA é crítica, seja sobre o papel do grupo que não 

está definido, seja porque acreditam ser uma competição de vaidades de mães que possuem 

tempo para passar em sessões de terapia, com assuntos não importantes e não relevantes. 

Concordam com a organização de feiras, de atividades extracurriculares, do arranjo de 

questões filantrópicas e de palestras com especialistas, mas acham que é pouco efetivo. Já no 

que tange à escuta ativa da escola, via direta com os pais, 12/13 ou 92%  dizem que a escola 

escuta os pais e toma providências, desde que seja justificado, pertinente e importante.  

 

 Se os pais e os alunos são coprodutores de valor da escola. 
Mariana G Participou do PTA, mas não gostou. Achou uma competição de vaidades. Para ela, o 

trabalho do PTA é pobre e pouco efetivo. Fazem feiras e atividades extracurriculares. 
Entende que a escola também não dá muito espaço. Disse que a escola se banca. 

Mariana 
RK 

Acrescentou que o PTA faz palestras com especialistas e atribui a pouca efetividade à 
ausência dos pais, embora concorde que o papel do PTA precisa ser mais bem 
definido. Disse que a escola escuta e toma providências, desde que seja um problema 
justificado. 

Clara C Ela acha que o PTA não tem sua função bem definida. Pergunta se é pra organizar 
feiras ou pra ajudar os pais sobre a educação das crianças na escola. Disse que a 
escola se banca, mas as portas estão sempre abertas. 

Eva C Não respondeu. 
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Alexandre S Segundo ele, a escola está aberta para receber os pais. O espaço para construir ou 
modificar a escola acontece através do diálogo, mas há que ser pertinente e 
importante. Para ele, parece que o PTA exerce pouco poder sobre a escola. Ele se 
sente parte da escola, na medida em que participa dos eventos e se envolve nas 
questões importantes que envolvem seus filhos. Diz que a escola se banca porque, do 
contrário, viraria bagunça. Diz que a escola está sempre pronta a receber os pais 
porque são muito receptivos.  

Fernanda 
OB  

Não respondeu. 

Elisabete R Foi a uma reunião do PTA e achou sacal. Disse que as mães falavam sem parar, eram 
prolixas e pareciam que estavam em sessão de terapia. Nunca mais voltou. 

Andrea C Disse conhecer uma mãe que participa do PTA e, segundo essa mãe, a escola não dá 
encaminhamento às demandas dos pais. Ela, particularmente, acha que a escola 
escuta com determinado filtro. 

Daniele M Ela acha que a escola escuta os pais, mas com determinado filtro. 
Rafaela O 
O. 

Não respondeu. 

Valéria M Ela frequentou o PTA. Ela acredita que a escola escuta naquilo que é necessário, 
embora pense que há um ‘deixa disso’ ou ‘panos quentes’ nas primeiras reclamações. 
Em havendo recorrência, ela disse que eles tomam providências.  

Andre F Ele foi a duas únicas reuniões do PTA e disse que não vai mais porque lá só discutem 
coisas desinteressantes, sem importância nenhuma, assuntos que deveriam ser 
endereçados de forma individual. Ele disse que o PTA lida com questões 
filantrópicas, com as atividades extracurriculares e, isso é legal, mas não é atuante 
dentro das questões da escola. Ele contou uma experiência própria e atestou que a 
escola soube endereçar bem o problema. Disse que há uma observância às 
hierarquias, mas, em sendo algo de importância, a escola escuta e age de forma 
exemplar.  

Bela P Nunca foi a uma reunião do PTA.  
Quadro 12 - Perguntas relacionadas à suposição 5 
Fonte: A pesquisadora 

 

Por último, na suposição 6, a pesquisadora quis saber se a escolha pela Escola 

Britânica é o reflexo de um consumo que visa à distinção social, a uma demonstração de 

consumo de bom gosto e, ainda, associada a uma marca de escola que goza de prestígio. 

Para explorar esta suposição, as perguntas foram conforme abaixo: 

• Na visão de vocês, como é a imagem da Escola Britânica? 

• Quais são as imagens / ideias que as pessoas de fora fazem da Escola Britânica? 
• Que ideia as pessoas fazem dos alunos da Escola Britânica? 

• Que ideia vocês fazem dos alunos? 

• Pensando a escola como uma marca, quais são as características dessa marca? 

 

Diante das respostas compiladas no Quadro 13, os pais se lembraram das seguintes 

impressões da escola: “escola cara”, “boa”, “com ensino de qualidade e excelência”, “como 

uma ilha de discrição e isolada pela língua”, “a representação da própria Inglaterra”, 

“localizada atrás da igreja”, e “formadora de opinião”. Os pais acham que no senso comum, a 
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escola estaria associada às seguintes representações: “uma escola de patricinhas”, “uma escola 

de elite”, “de gente rica”, “de gente com dinheiro”, “de gente posh”, “exótica”, “frequentada 

por filhos de políticos”, “aristocrática”, “gente que toca o sininho” e “high society”. Mas há 

críticas a esta visão. Alguns pais disseram ser um “preconceito bobo” que demonstra que as 

pessoas não passam da barreira superficial na compreensão do propósito da escola. No âmbito 

dessas discussões, cabe dizer que cinco pais expressaram preocupação sobre a frequência de 

alunos filhos de políticos e empresários envolvidos em escândalos de corrupção, mas 4/5 ou 

80% deles consideram que isso não prejudica a imagem da escola.  

 

 Se a escolha pela Escola Britânica é o reflexo de um consumo que visa à 
distinção social. 

Mariana G Não respondeu 
Mariana 
RK 

Imagem de escola cara, mas com ensino de qualidade. A marca da escola traz 
seriedade e tradição.  

Clara C Disse que a imagem de fora é de uma escola de gente posh. 
Eva C Para ela, é uma imagem de excelência. A imagem para quem é de fora é de escola de 

patricinha, mas também de escola boa. Muitos acham que é jogar dinheiro fora. Não 
fala o valor da mensalidade porque tem vergonha.  

Alexandre S A imagem para ele é de uma ilha e explica como sendo a escola uma ilha de 
excelência, isolada em sua língua, atrás de uma igreja, escondida na Urca, na ilha da 
Inglaterra, nos seus usos e costumes próprios. Não acredita que as pessoas tenham 
chance de formar uma imagem porque é uma escola discreta. Por isso, não passam da 
barreira superficial. Dizem que é uma escola de elite, de gente rica e exótica e a 
mensuram, perguntando a classificação do ENEM. Diz ser uma verdadeira falta de 
entendimento sobre a escola. Associou à escola a marca Jaguar por conta da estética e 
da excelência. Não vê prejuízo para a imagem da escola ser frequentada por filhos de 
políticos e empresários envolvidos em escândalos de corrupção. 

Fernanda 
OB 

Disse que é uma marca que abre portas. Não vê máculas na questão de ser 
frequentada por filhos de políticos e empresários envolvidos em corrupção porque 
seu valor está no acadêmico forte e internacional.  

Elisabete R Acha que a marca está negativa por força da frequência de filhos de pessoas 
envolvidas em escândalos de corrupção. Pesou também o aspecto pejorativo de ser 
frequentada apenas pela elite. 

Andrea C Não respondeu 
Daniele M A imagem pra quem está de fora é de gente que tem dinheiro. Não acha que a marca 

da escola está afetada pelos escândalos de corrupção. 
Rafaela O A imagem pra quem está de fora é a de que é frequentada por filhos de políticos. 

Associa a uma marca de grife.  
Valéria M A imagem pra quem está de fora é a de um sininho tocando, representando a elite, 

uma imagem de aristocracia, de gente com dinheiro. É uma marca de grife. 
Andre F Ele acha que a escola tem a imagem de formadora de opinião e citou uma carta que a 

filha escreveu ao prefeito. As pessoas de fora têm uma imagem de escola de high 
society, de elite, com status social. Disse ser uma palhaçada, um preconceito bobo. 
Associa a escola à marca Jaguar por ser tradicional, com inovação, conhecimento e 
confiança.  

Bela P Como imagem, lembrou a Rainha da Inglaterra e suas roupinhas tradicionais. As 
pessoas de fora veem a escola como elitista. Pode ser até elitista, mas diz ser uma boa 
escola. Quanto à marca, sugeriu tradição, seriedade, disciplina e união dos alunos.  
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Quadro 13 - Perguntas relacionadas à suposição 6 
Fonte: A pesquisadora 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS NA VOZ DA ESCOLA 

 

Com o intuito de refletir a perspectiva da própria escola, os resultados encontrados na 

entrevista com o diretor da escola da unidade da Urca são a seguir apresentados.  

O diretor é inglês, tem formação em filosofia e pós-graduação em educação, ambos os 

cursos em universidades do Reino Unido. Está há três anos no Brasil e sua experiência 

anterior foi de oito anos como diretor adjunto de uma escola no Reino Unido e, antes disso, 

dois anos como diretor de departamento em uma escola na Ásia.  

Sobre sua definição sobre a escola, ele diz que é bicultural, uma versão brasileira da 

educação internacional. O elemento brasileiro é, para ele, bastante refreshing. Diz que cada 

escola internacional leva em conta o aspecto cultural local. Assim, sendo a maior parte dos 

alunos de brasileiros, a cultura é brasileira, mas o programa da escola é britânico e 

internacional. 

No que tange ao direcionamento da escola, ele conta que há um grande investimento 

para passar os princípios internos para todos os stakeholders, seja o staff, o corpo docente, os 

alunos, os pais e a diretoria. Desta forma, entende que todos estão em uma jornada, no que 

exemplifica: os alunos estão em suas jornadas de aprendizado e crescimento; o pessoal 

interno, em uma jornada de desenvolvimento profissional com um acordo preestabelecido de 

alcance de objetivos. Em sua visão, o importante é compreender os princípios e persegui-los.  

Os valores da escola – compaixão, integridade e determinação – são, para ele, a forma 

como a escola entende que precisa agir como instituição. A preocupação com a comunidade 

(em sentido amplo ou restrito) está ligada ao valor compaixão. A compaixão é definida na 

visão como caring community, e destaca a comunidade interna da escola, alunos e 

professores. Exemplifica essa preocupação com o sistema de pastoral care, a presença de 

psicólogos e o programa de learning support. Para ele, a escola valoriza cada aluno, pois o 

cuidado com a comunidade (interna) visa ao desenvolvimento do indivíduo.  

Para ele, o valor integridade está relacionado com a honestidade, pois é preciso ser 

consistente no agir. E o valor da determinação tem dois ângulos: um, que determina o 

caminho, o objetivo; e o outro, que ataca esse objetivo com determinação.  

Em seu entender, a escola é inclusiva, não seletiva em muitas formas. De forma 

diminuta, é seletiva, principalmente no que se refere às mensalidades da escola. Mas explica 
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que o recorte através da situação socioeconômica é para definir os clientes da escola. Não ter 

domínio da língua inglesa também é uma forma seletiva porque impede a capacidade 

acadêmica do aluno. 

Ele acredita que é uma escola de sucesso, tendo em vista seu tamanho e anos de 

existência, e pelo fato de as pessoas continuarem com alto interesse pela escola. Diz que é um 

modelo de escola muito comum internacionalmente. A despeito da presença do elemento 

cultural brasileiro, é um modelo muito similar de escolas que existem no Reino Unido.  

Sobre concorrência, a visão é muito simples: ele diz que essa escola deve ser a melhor! 

Nesse sentido, se for a melhor em tudo que faz, então não há que se preocupar com os 

competidores. Para isso, alerta que não é só importante que os alunos sejam bem-sucedidos, 

mas também o corpo de docente. A escola, portanto, tem uma preocupação no 

desenvolvimento dos professores, inclusive da liderança. Entretanto, se houver algo 

interessante sendo realizado por outras escolas, a escola procurará saber e, se for adequado 

aos seus princípios, fará também. Afirma que a escola é melhor que as demais, e, que, no Rio 

de Janeiro, não há outra escola igual à Escola Britânica.  

Afirma que há seis pontos que os fazem únicos como escola e preenchem as demandas 

dos pais por uma instituição de ensino. O primeiro é a proficiência na língua inglesa, seja pelo 

corpo docente nativo ou de professores com alto conhecimento da língua inglesa, permitindo 

que todos os estudantes saiam da escola integralmente oradores bilíngues. O segundo é o 

currículo internacional, o IPC, o IGCSE e o IB. O terceiro é a possibilidade de acesso às 

universidades internacionais. A média é de 1/3 de alunos que, anualmente, ingressam em 

universidades fora do Brasil. Em alguns anos, mais de 50%, e mesmo os que ficam no Brasil 

durante a graduação acabam por fazer uma pós-graduação ou máster, fora do Brasil 

posteriormente. Outra fonte de constatação é o Annual Report da escola que apresenta o 

destino dos formandos de 2016 ao concluírem o ensino médio: 42% escolheram permanecer 

no Brasil – especificamente cursando o ensino superior na PUC-RJ ou no IBMEC, em sua 

maioria –, 32% em universidades na América do Norte, 14% em universidades na Europa e 

12% estão indecisos ou foram para outros países.  

O quarto seria proteção e segurança. O quinto é exatamente a forma como cuidam dos 

estudantes de forma individualizada e, por último, o sexto está relacionado às famílias 

estrangeiras. Todos esses atributos permitem que a escola alcance a atual reputação que 

possui, o que faz com que os pais se submetam a uma lista de espera.  
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Fatores de sucesso Descrição 
Primeiro Proficiência da língua inglesa 
Segundo Currículo internacional 
Terceiro Acesso às universidades internacionais 
Quarto Proteção e segurança 
Quinto  Cuidado com o indivíduo 
Sexto Famílias estrangeiras 
Quadro 14 - Fatores de sucesso da Escola Britânica segundo seu diretor 
Fonte: A pesquisadora 

 

Quanto à seleção de famílias, afirma que não há escolha, mas admite que elas 

precisam ter compromisso com os valores da escola. E, por fim, também afirma que a 

admissão na escola acontece nos primeiros anos da vida escolar.  

Neste contexto de compreensão sobre a entrada na escola, realizou-se a entrevista da 

gerente de admissão da escola que apresenta os resultados adiante relatados. Ex-aluna, ela fez 

a universidade nos Estados Unidos e especializou-se, no Brasil, na área de educação. Trabalha 

na escola desde 2005 e afirma que sua função é vender a escola para os pais, uma vez que é a 

responsável pela área de comunicação e marketing da escola.  

Ao responder sobre a escola, ela assim a definiu: “to put into a shell, it´s all about 

curriculum”, pois a escola persegue dois currículos por todo seu percurso acadêmico, o 

currículo brasileiro e o currículo britânico/internacional. Explicou, portanto, o currículo da 

escola em suas diversas fases, apresentado graficamente abaixo: 

 

Currículo Estágio escolar Idade escolar Série 
   Pre Nursery 
  Early Years (2 - 5 anos) Nursery 
IPC & NCE Primary  Reception 
  Milepost 1 (5-7 anos) Infant 1 e 2 
  Milepost 2 (7-9 anos) Classes 1 e 2 
  Milepost 3 (9-11 anos) Classes 3 e 4 
Quadro 15 - Grade curricular do primário. 
Fonte: A pesquisadora 

 
No caso do primário, o IPC (International Primary Curriculum) dá o formato das 

aulas e o NCE (National Curriculum for England) regula o conteúdo.  

No caso do ensino secundário, o currículo é regulado com o seguinte formato: 

 

Currículo Estágio escolar Idade escolar Série 
NCE  Seniors (11-14 anos) Classes 5, 6 e 7 
IGCSE Secundário Seniors IGCSE (14-16 anos) Classes 8 e 9 
IB   Seniors IB (16-18 anos) Classes 10 e 11 
Quadro 16 - Grade curricular do secundário 
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Fonte: pesquisadora 

 

Ela explica que o IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) 

é administrado por Cambridge e é bem aderente ao currículo do MEC por ser conteudista, 

aqui entendido como o ensino tradicional centrado no professor que procura aferir a 

quantidade de informação absorvida pelo aluno. Um ensino conteudista nesse sentido seria o 

que valoriza uma quantidade enorme de informações aos alunos, sem que haja preocupação 

com o desenvolvimento do raciocínio nem com a cultura geral. O IB (International 

Baccalaureate) é um currículo comercializado pela Organização IBO e é também aplicado 

por muitas escolas no Reino Unido por valorizar a escola, a despeito de não ser obrigatório. 

Para ter o diploma IB, ela explica que é obrigatório ter a composição, a saber: CAS - 

Creativity Action Service (1 ponto), mais o TOK – Theory of Knowledge (1 ponto), mais o 

Extended Essay (1 ponto) e, mais o somatório de pontos do currículo IB que pode alcançar a 

nota máxima de 42 pontos (6 matérias multiplicado por 7, que é a nota máxima). O total dos 

pontos somam 45 pontos e compõe o diploma IB. Ela alerta que as universidades no exterior 

consideram bons candidatos os alunos que possuem acima de 38 pontos no diploma de IB.  

A gerente foi categórica ao afirmar que a entrada dos alunos na escola acontece no 

pre-nursery (2-3 anos) e no nursery (3-4 anos), quando eles oferecem 90 vagas anuais. A 

média de alunos que se formam é 70 alunos anuais. Nas unidades da Zona Sul, ela conta que 

são 16 séries, quatro turmas por série, com 20 alunos por sala em média, o que dá 1.200 

alunos. Ela diz que há, em média, uma saída de 100 alunos por ano, o que demonstra uma 

taxa de rotatividade de 8%. Segundo ela, essas vagas surgem e são novamente preenchidas 

pelos expatriados que entram e saem anualmente da escola. Neste caso, ela diz que os alunos 

precisam fazer prova de proficiência na língua inglesa e teste de matemática, o que não é o 

caso dos alunos que ingressam nos primeiros anos de escola.  

No pre-nursery (2-3 anos) e no nursery (3-4 anos), o acesso acontece com o 

preenchimento do formulário de solicitação de vaga, entrevista, visita às dependências da 

escola e o pagamento da Development Fund Donation, mais conhecido como luva. Ela 

adverte, entretanto, que há uma ordem de prioridade: primeiro, as famílias inglesas e dos 

países da Commomwealth; depois, os irmãos de alunos da escola; na sequência, os filhos de 

ex-alunos; e, por fim, as novas famílias interessadas. Não há sorteios e nem provas. Quanto à 

composição de alunos, ela diz que os alunos são 65% de brasileiros, 15% de mistos (um dos 
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pais é estrangeiro) e 20% é de estrangeiros que permanecem no Brasil, em média, de 2 a 4 

anos.  

Ao responder sobre a razão dos pais ao escolher a escola, disse que muitos procuram a 

proficiência na língua inglesa, mas acredita que a escola é muito mais do que isso. Para ela, 

saber inglês é uma mera consequência. No seu entender, a escola prepara o aluno de uma 

forma completa e para qualquer lugar do mundo. Afirma que é uma escola totalmente 

diferente de uma escola brasileira.  

Quanto ao status social das famílias que frequentam a escola, ela disse que já foi mais 

aristocrática. Acredita que a geração atual de pais é mais segura e menos voltada às questões 

de pertencimento social.  

Com relação aos concorrentes, a gerente cita as escolas Suíça, Americana, OLM, 

Corcovado, Liceu Molière e Real International School. Diz que a escola americana não tem o 

IB como obrigatório, mas opcional, pois não funciona como diploma, e sim como certificado. 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Quanto à decisão de escolha pela Escola Britânica, a preferência das mães se sobrepôs 

a dos pais, mesmo que não em percentual tão discrepante. Segundo Frabasile (2016), que 

explicou a pesquisa realizada pela agência J. Walter Thompson, as mulheres são responsáveis 

pelas decisões de compra em 61% dos lares. Contudo, entre as categorias estudadas no estudo 

da agência, a única em que as mulheres não aparecem como as principais tomadoras de 

decisão é em “grandes compras”, pois nessas, a decisão é tomada em conjunto pelo homem e 

pela mulher em 44% dos lares.  

Assim, na medida em que a escolha por uma escola internacional tem um caráter 

relevante, porque pressupõe o pagamento de uma taxa de entrada de valor expressivo, a 

tomada de decisão sobre a escolha da escola torna-se definitiva, uma “grande compra”, 

segundo a pesquisa e, portanto, sujeita à decisão do casal mais do que à predominância de um 

cônjuge sobre o outro.  

No que tange à apreciação da suposição de que os pais almejariam mais a inserção dos 

filhos na sociedade local do que efetivamente de que eles construíssem uma carreira 

internacional, com base nos grupos focais e entrevistas com os pais, dos oito pais 

respondentes desta pergunta, 62% disseram que vão estimular ou preferem que os filhos 

estudem no exterior e 38% disseram que a escolha é dos filhos.  
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Como visto, o destino dos formandos varia entre 1/3 e ½, anualmente, para 

universidades no exterior. Desta forma, a conclusão alcançada é que há um desejo maior dos 

pais de que os filhos se arrisquem e busquem o mercado internacional do que permaneçam no 

país, embora, na prática, esse desejo se traduza em 50% dos estudantes permanecendo no 

Brasil e 50% decidindo ir para o exterior. Como destaca Aguiar (2007, p.9), “os estudos que 

analisam as estratégias educativas familiares, na atualidade, e servem de referencial teórico 

desta investigação, têm destacado a progressiva relevância do recurso internacional entre os 

investimentos educacionais de grupos favorecidos socialmente”. Os pais desejam prover 

recursos internacionais, embora os filhos se dividam com relação a essa questão.   

Os pais responderam também sobre a ligação de amizade existente entre eles, se existe 

algum tipo de comunidade ou de identificação entre os pais da escola. A resposta majoritária 

demonstrou que os pais têm amizades em função das amizades dos filhos dentro da escola, ou 

seja, as amizades não observam um desejo de inclusão na sociedade local, mas na conquista 

dos amigos dos filhos.  

Essa conclusão, por sua vez, não descarta a hipótese de que os pais não tenham a 

intenção de manter os laços permanentes dantes cultivados, o chamado networking. A 

intenção de ver os filhos estudando no exterior não anula o retorno ao país e a manutenção das 

amizades ora construídas, pois as crianças foram expostas a uma sociedade homogênea e 

distintiva por muitos anos. A realidade é que a escolha dos pais pela escola internacional 

acontece muito cedo na vida de seus filhos. Essa constatação está de forma expressa no 

próprio endereço eletrônico da Escola Corcovado, em que é afirmado que a maioria dos 

alunos brasileiros que frequenta a Escola Alemã Corcovado está lá desde o jardim de infância. 

A entrada nas escolas internacionais acontece nessa fase da vida das crianças e, normalmente, 

se prolonga por toda a vida estudantil, até o Ensino Médio. A decisão, portanto, tem ‘quase’ 

um caráter permanente, por isso, justificável como uma das decisões mais importantes que os 

pais tomam sobre a vida estudantil de seus filhos. 

Esse foi o depoimento, inclusive, de uma das mães entrevistadas, pois ela, mesmo 

sendo de uma família da alta sociedade carioca, estudou no exterior, retornou e casou-se com 

um ex-colega de turma da Escola Britânica. Assim, como frisa Cantuaria (2005, p.6), a 

escolha da escolarização internacional passa por uma “correspondência entre o estilo das 

instituições e os valores de mundo das famílias que se dispõem a servir”, pois a imaginação 

das famílias com relação à nação de referência da escola, à representatividade da língua de 

ensino, ao grupo social que frequenta fomenta o desejo de pertencer ao grupo e de se 
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diferenciar dos demais. Ou, ainda, como complementa Pereira (2003, p.60), “pertencer a um 

grupo de amigos é mais importante do que acumular riquezas. A riqueza pode trazer inclusão 

social, mas não garante uma superioridade, no sentido dado por Veblen”. 

No que diz respeito ao valor percebido e ao valor ofertado, as conclusões são 

abrangentes e envolvem muitos quesitos, a começar pelos próprios valores da escola, 

avançando pela existência de concorrentes, indo adiante com outros tantos aspectos e, 

fechando com as dificuldades existentes. Primeiramente, os valores propagados pela escola. 

 

Valores Escola – valor ofertado Pais – valores percebidos 

Compaixão Preocupação com a comunidade, e.g: 
pastoral care e learning support (dois 
exemplos de comunidade interna). 

8/13 ou 62% dos pais concordam que há 
preocupação com a comunidade interna e 
a externa, com destaque para: 
“solidariedade”, “caring community”, 
“indivíduo”, “cuidar do outro” e “learning 
support” , “shoe box” , “share the warmth”  

Integridade Honestidade, consistente no agir. 4/13 ou 31% dos pais enxergam esse 
valor. 

Determinação Definir o objetivo e atacá-lo com 
determinação. 

8/13 ou 62% dos pais concordam que há 
determinação através da “excelência”, 
“esforço”, “resiliência”, “exigência”, 
“abrangência”, “disciplina”, “ritmo diário 
de leituras” e “houses points”. 

Resumo A escola promete excelência através 
da determinação acadêmica, o 
desenvolvimento do indivíduo dentro 
da comunidade e uma mentalidade 
internacional com a importância da 
preservação da moral e dos direitos 
humanos. 

Quanto ao nível de satisfação que os pais 
têm com a escola, 85% disseram que estão 
satisfeitos. 
 

Quadro 17 - Valores ofertados e valores percebidos – de forma geral 
Fonte: A pesquisadora 

 

Não se verificaram divergências consideráveis entre os valores propagados pela 

instituição e os valores percebidos pelos pais, embora, em um primeiro momento, não fosse 

automática a lembrança pelos pais das palavras exatas que sumarizam os valores da escola: 

compaixão, integridade e determinação. Os pais arriscavam palavras que davam o sentido dos 

valores e, quando informados sobre os valores explícitos, respondiam afirmativamente. O 

valor mais óbvio para os pais foi a compaixão. Muitos exemplificaram com várias ações que a 

escola promove com a comunidade local e demonstraram como os filhos a vivenciam dentro 

de casa. Os pais também disseram que a compaixão ocorre na comunidade interna, na 

comunidade dos alunos e docentes e funcionários da escola. A propósito, na voz do diretor, a 
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escola dá maior destaque ao valor compaixão com a comunidade interna e não externa, como 

se a promoção maior da compaixão fosse com os seus próprios e não com a comunidade local.  

Outro aspecto que chamou atenção, na voz da escola, como valor ofertado é que a 

Escola Britânica é uma escola inclusiva. O valor ofertado não parece destoar como valor 

percebido para uma das mães que foi taxativa ao ser questionada sobre o que suas filhas 

ganham ao estudar lá. Eva C disse que há acolhimento a todo tipo de gente, que a escola é 

aberta e inclusiva e que prepara para o mundo. Mas, como pode ser uma escola internacional 

inclusiva? O diretor explica que é inclusiva na medida em que o único critério de seleção nos 

primeiros anos de idade para o ingresso no pre-nursery e nursery é o compartilhamento dos 

valores da escola pelas famílias. Não há qualquer tipo de segregação ou teste ou escolha pelo 

sobrenome da família. 

Entretanto, a constatação é de seletividade, seja pela mensalidade seja pelo pagamento 

de luva na admissão. O processo para ter o filho admitido nessa escola começa pela lista de 

espera. Depois, são realizadas entrevistas. Com a aprovação da entrada da criança, o processo 

segue para etapas mais burocráticas e, enfim, há o pagamento da luva ou da entrance fee no 

valor de 32 mil reais por criança, para o ano de 2017. Refere-se a um valor expressivo que 

cada aluno precisa efetuar para obter sua vaga na escola. Esse valor desembolsado pelas 

famílias é um forte argumento para que a tomada de decisão sobre a escolha da escola seja 

definitiva, e não precária e sujeita a alteração. 

Ademais, a escola também fomenta que a admissão aconteça dentro de uma rede de 

parentesco e amizade, dentro de uma seletividade de consumidores com prestígio, capaz de 

trazer identidades para a escola e diferenciação em face das demais (FERREL et al, 2015), 

pois “os padrões de consumo operam como símbolos de prestígio para definir a classe em que 

é mais determinante o comportamento econômico do que a mera renda” (MARTINEAU, 

1958, p.130). Ou, ainda, “as escolas onde eles realmente matriculam seus filhos como ponto 

de partida para compreender os problemas de diferenciação social” (ALMEIDA, 2002, p.3). 

Nesse mesmo sentido, a escolha dos estabelecimentos de ensino, cuja classificação levava em 

conta a clientela da instituição que pudesse oferecer um [...] ambiente social seleto, 

homogêneo e consoante com os padrões da família [...]” (NOGUEIRA, 2003, p. 54 apud 

RIEDNER; PEREIRA, 2012, p. 39).  

Assim, apesar do discurso, da aparência e mesmo da concordância de alguns pais no 

sentido de afirmar que a escola é inclusiva, outros critérios demonstram a sua seletividade e a 

de seus componentes. O valor da taxa de entrada (as luvas) e o valor das mensalidades são 
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exemplos determinantes de seletividade ou, ainda, ser inglês ou de países da Commomwealth 

ou ser estrangeiro que frequentou anteriormente a escola ou pertencer à família que fez ou faz 

parte da escola – todos estes critérios dão preferência à entrada na escola.  

Outra questão a ser abordada é a medida da influência da cultura brasileira e da cultura 

inglesa na escola. O valor ofertado pela escola é que há elementos multiculturais, com uma 

escola internacional. Declaram-se uma versão brasileira da educação internacional. E, na voz 

do seu diretor, o elemento brasileiro é bastante refreshing, não havendo como isentar a escola 

dessa influência, visto que a maior parte dos alunos é de brasileiros, ou seja, a cultura é 

brasileira, mas o programa da escola é britânico e internacional. No mesmo sentido, a mãe 

estrangeira que participou do grupo focal foi bem contundente ao dizer de que se trata de uma 

escola brasileira com currículo internacional. Clara C, espanhola, disse que a escola é muito 

flexível. Para ela, a cultura estrangeira é mais exigente e menos leniente. Disse que “aqui tudo 

é tranquilo”. Outra participante do grupo, Daniele M, casada com um inglês, disse que o 

marido também considera que a Escola Britânica brasileira não teria o mesmo nível de 

exigência acadêmica que uma escola na Inglaterra.  

Por outro lado, o valor percebido pelos pais brasileiros é outro. Estes afirmam que a 

escola carrega mais elementos da cultura britânica do que da cultura brasileira e exemplificam 

dizendo que a escola é rígida, que aplicam conduct warnings a qualquer tipo de infração às 

normas, que são rigorosos com relação ao uniforme, que toda a escola está permeada de 

elementos da cultura inglesa e que, ao contrário, difícil seria encontrar elementos brasileiros. 

Afirmam que a escola é intolerante quanto aos atrasos, pois são rígidos ao extremo com os 

horários, que há as golden rules que são inquestionáveis, os house points para os alunos que 

se esforçam mais, que há muita disciplina e preocupação em desenvolver o bom senso e a 

independência, comportamentos atribuídos aos europeus. Em outras palavras, a percepção de 

valor ofertado e percebido, neste caso, depende da ótica de quem responde, depende da 

cultura nacional a que pertence cada qual, e não há como chegar a um denominador comum 

para esse assunto.  

Uma questão interessante a discorrer é sobre a visão de escolas concorrentes da Escola 

Britânica. Conforme o discurso do diretor, essa escola é melhor que as demais e, no Rio de 

Janeiro, não haveria outra escola igual à Escola Britânica. Portanto, para ele, não há 

concorrentes.  

No que tange à percepção dos pais, de fato, a resposta não foi automática. Vários deles 

demonstraram dúvidas sobre qual escola escolheriam na hipótese de terem que selecionar 
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outra escola para seus filhos. No entanto, após insistência, 35% citaram a Eleva e 24%, a 

Escola Americana. Abaixo, as escolas mencionadas pelos 13 pais participantes da pesquisa. 

 

Escola Menção Razão 
Eleva 6 “Escolheria pelo projeto, mas não escolheria por ser escola 

brasileira”. “Copia, de certa forma, a britânica”. Inscreveram na 
Eleva, mas não estão animados. No máximo, na Eleva, mas quer 
manter currículo internacional.  

Americana 4 O inglês é melhor e é internacional.  
Santo Agostinho 2 Escola forte com conteúdo. 
Liceu Molière 2 Se o inglês estiver consolidado, escolheria outra internacional 

com outra cultura. 
OLM 1 Uma escola menor, mais família e católica. 
Escola Parque 1 Escola forte com conteúdo. 
Notre Dame 1 Conhece os valores da escola e é católica. 
Quadro 18 - Menções com as razões de escolas substitutas da Escola Britânica 
Fonte: A pesquisadora 

 

Essa resposta contém alguns aspectos a serem explorados, a começar pela definição 

das duas primeiras escolas citadas. A Escola Eleva, segundo já exposto neste trabalho, 

pertence ao Grupo Ventura Capital, que tem como seu maior acionista Jorge Paulo Lemann – 

carioca, economista por Harvard, empresário, que com outros dois sócios é responsável por 

algumas das mais bem-sucedidas investidas no mercado brasileiro nas últimas décadas.  

O slogan da Escola Eleva, exposto na página principal de seu site, é ser ‘uma escola 

brasileira bilíngue, em tempo integral’. Sua missão é ‘formar uma nova geração de líderes 

capazes de fazer a diferença nas suas vidas e contribuir para um mundo melhor’. Ao mesmo 

tempo, promete um modelo de ensino moderno, bilíngue, combinando alta qualidade 

acadêmica e desenvolvimento individual de cada aluno, sustentado em três pilares, a saber: 

excelência acadêmica, inteligência de vida e cidadania global.  

Traduzindo a mensagem, Alexandre S, um dos pais participantes do grupo focal, 

acredita que a Escola Eleva copiaria a Escola Britânica. Ele vê similitudes porque a promessa 

de determinação acadêmica equivaleria ao striving for excellence, o desenvolvimento 

individual seria o where every individual matters e, por fim, a cidadania global igualaria ao 

internationally minded citizens. Entretanto, ao mesmo tempo, parafraseando a mãe Clara C, a 

Eleva é uma escola brasileira; o currículo é nacional. Para ela, como estrangeira, a escola 

deixaria de ser uma opção.  

Outra diferença estaria na própria missão da escola, que prevê a formação de líderes 

que farão a diferença em suas próprias vidas por meio do desenvolvimento do potencial 
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máximo. Neste sentido, o “fazer a diferença em suas próprias vidas” e “potencial máximo” 

não são explicados de forma clara pela instituição. Refletindo na imagem de seu maior 

investidor, poderia se inferir que dizem respeito ao sucesso financeiro individual. Desta 

forma, a missão parece remeter ao cosmopolitismo pragmático (HAYDEN, 2008), que se 

baseia nas decisões racionais de interesses pessoais, ganhos, conquistas ou sucesso.  

O discurso do sucesso financeiro individual não é apontado pelas escolas 

internacionais, pois seria uma consequência, não uma causa em si mesma. O cosmopolitismo 

das escolas internacionais seria o cosmopolitismo ideológico (HAYDEN, 2008) que inclui 

questões associadas à cultura, moral, política, legal, romântica e econômica. Assim, parece 

haver uma distinção tênue e interessante entre as propostas das duas escolas, Eleva e 

Britânica. Os pais não percebem essa distinção ou, na verdade, preferem exatamente a que 

tem em destaque o possível sucesso individual, o empresário bem-sucedido e a acumulação de 

riquezas, em sua proposta escolar.  

O diferencial real da Escola Britânica seria, sob a ótica da própria escola, o currículo e 

o diploma internacionais. Contudo, esse diferencial parece persuadir pouco os pais brasileiros 

e mais os pais estrangeiros. Assim, o projeto da Escola Eleva parece atraente e, por isso, é, 

sem dúvida, um forte concorrente da Escola Britânica.  

A Escola Americana, por sua vez, é um “concorrente natural”. É uma escola 

internacional, na Zona Sul, que destaca seus anos de tradição e excelência como diferenciais. 

Apresenta-se como a única escola que oferece três diplomas distintos, a saber: o AdvancED 

para os Estados Unidos, o Diploma IB da International Baccalaureate Organization e o 

diploma brasileiro. Nesse aspecto, há dúvidas se a Escola Americana fornece o diploma IB. O 

próprio site da escola não é incisivo sobre a questão. Lá está dito que os alunos obtêm 

certificados de conclusão de curso, tanto do sistema brasileiro como do americano, ‘podendo, 

também, cursar, no todo ou em parte, componentes curriculares do Bacharelado Internacional 

(IB)’. Além da questão curricular, a Escola Americana é um oponente dito “natural” porque 

também tem o valor da taxa de entrada e das mensalidades escolares em um patamar similar 

ao da Escola Britânica.  

Um ponto de relevância é o motivo que leva os pais a mencionarem a Escola 

Americana como uma substituta da Escola Britânica. Nesse sentido, a visão dos pais é a de 

que o corpo docente da Escola Americana teria uma proficiência da língua inglesa com maior 

qualidade do que a da Escola Britânica. Esse é o valor percebido. Quanto ao valor ofertado, a 

Escola Britânica defende que, para os alunos serem bem-sucedidos, o corpo de docentes 
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precisa ser excepcional. Eles dizem que a escola tem uma grande preocupação com o 

desenvolvimento dos professores, inclusive sob o aspecto da liderança. E não é só a voz do 

diretor que diz isso.  

Ainda sobre a capacitação dos professores, recentemente, uma reportagem da Veja Rio 

chama atenção com o apontamento dos esforços e investimentos das escolas no treinamento e 

reciclagem de seus professores. A reportagem destaca a Escola Britânica, o Santo Inácio e a 

Eleva, entre as principais. Outras reportagens destacam o novo papel dos professores nas 

escolas de excelência. Dizem que a função do professor é ser o arquiteto da aprendizagem, 

que os professores continuam a ser a essência da escola inovadora e isso exige muito 

treinamento e mudança de mentalidade (VASCONCELLOS, 2017).  

Então, há uma distinção entre o valor ofertado e valor percebido quanto à proficiência 

da língua inglesa. A Escola Britânica pensa e parece estar fazendo verdadeiros esforços e 

investimentos para que seu corpo docente avance e seja excepcional; entretanto, a percepção 

dos pais é que há um gap desfavorável exatamente naquilo que é mais básico na oferta de uma 

escola internacional: a língua estrangeira, no caso, o inglês. 

Por último, ainda nesse quesito, o Colégio Santo Agostinho foi citado duas vezes 

como escola substituta para a Escola Britânica. A curiosidade nesse item passa pela 

preocupação ainda dos pais com o conteúdo. Apesar do discurso de excelência acadêmica, as 

escolas internacionais não são escolas conteudistas. Um dos pais esclareceu esse item quando 

contou que há dez anos, teria escolhido Santo Inácio, Santo Agostinho, São Vicente, escolas 

com linha conteudista, para a filha mais velha. Entretanto, sua esposa tinha em mente uma 

escola que ensinasse a pensar e fosse menos preocupada com o conteúdo. Sua esposa está 

mais em linha com o que preconiza Singly (2007 apud RIEDNER; PEREIRA, 2012, p. 48), 

“o capital dominante na sociedade hoje é o capital escolar”, e este mobiliza uma pluralidade 

de recursos materiais, culturais, simbólicos e econômicos.  

Esses pais, portanto, estão em linha com o valor ofertado pela escola. Como sugerem 

de forma indagativa Brandão e Lellis (2003), os pais de alunos de escolas internacionais 

estariam convencidos de que o sucesso acadêmico pode ser relativizado, sendo mais 

importante a escolarização mais direcionada a captar os indícios das radicais transformações 

sociais como recursos para a disputa das melhores posições nessas estruturas ocupacionais, 

que atenderiam carreiras profissionais. Por outro lado, os dois participantes que citaram o 

Santo Agostinho parecem não reconhecer ,o valor ofertado da escola, havendo um choque 
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entre valor percebido e valor ofertado sobre o conteúdo acadêmico, já que estes pais 

valorizam conteúdo acadêmico, voltado para vestibulares e ENEM. 

Concluindo, portanto, a questão concorrencial. A Eleva é um concorrente da Escola 

Britânica. A Escola Britânica precisaria melhorar o valor percebido da competência 

linguística de seus professores não nativos. E, por último, existe um choque de valor 

percebido e valor ofertado sobre o conteúdo acadêmico.  

Outra diferença entre valor ofertado e valor percebido diz respeito ao currículo. Já foi 

exposta em vários momentos desta pesquisa a questão da composição curricular e de diplomas 

oferecidos pelas escolas internacionais. O interessante nessa análise é que o currículo parece 

ser o valor maior ofertado pela Escola Britânica. É um must have, como se fosse algo que 

todos os pais querem e desejam para os filhos. Isso se constata pelos porta-vozes 

entrevistados, seja o diretor que listou o currículo como um diferencial de escolha dos pais 

pela Britânica, seja pela gerente de admissões que resumiu a escola da seguinte forma: “to put 

into a shell, it´s all about curriculum”. A frase resumiria o valor ofertado pela escola que 

persegue dois currículos por todo seu percurso acadêmico, o currículo brasileiro e o currículo 

britânico/internacional.  

Um desafio se coloca quando o valor ofertado não é reconhecido pelos clientes da 

relação. Os pais não conferiram muito destaque ao currículo, que seria apenas um item entre 

outros, como: processo de admissão bom, proximidade cultural, tradição escolar, facilities 

(endereço, prédio, salas, bibliotecas), o apelo pessoal, o “elitismo” (para o bem e para o mal) e 

o fato de ser laica. No que se refere aos espaços internos, os pais reconhecem que são bem 

trabalhados. A sala de aula é um espaço que transmite valor para os pais, pois, além de 

arejadas e refrigeradas, são arrumadas para promover a curiosidade e o conhecimento. Dizem 

que há muitas cestas com livros disponíveis a todo instante; os trabalhos dos alunos ficam 

expostos nas paredes para promover o reconhecimento do aprendizado constante, e, também, 

para parabenizar os alunos pelo trabalho árduo.  

Outro ponto curioso é o “elitismo”. Como dito, este aspecto é apontado pelos pais 

como um ponto favorável e por outros, como desfavorável. No que tange aos aspectos 

favoráveis, os respondentes apontaram a seriedade da escola, a discrição, a tradição, a 

excelência, o abrir portas, dentre outros. E, no aspecto desfavorável, o “elitismo” apareceu 

através de gente esnobe, que tem dinheiro, frequentada por filhos de políticos e etc. 

Quanto a este ponto, os aspectos favoráveis parecem mais ou menos óbvios. Por 

exemplo, o citado ‘abre portas’ traduz-se pelo conhecido networking; e a tradição e a 



88 

 

 

 

excelência são os chamarizes básicos da escola. Portanto, sem muita novidade no que tange 

aos aspectos favoráveis. Por outro lado, o que mais chamou atenção foi a vergonha de alguns 

pais por pertencerem a esta escola no que tange ao “elitismo” com uma conotação negativa. 

Por certo, deve-se ao fato de a Escola Britânica ser frequentada por uma elite que, em um 

contexto brasileiro de extrema desigualdade social, promove uma segmentação das classes 

sociais com estigmas pejorativos que dificultam a capacidade de desfrutar as verdadeiras 

oportunidades de pertencer a uma escola internacional.  

Nesse sentido, Riedner e Pereira (2012, p. 31) ilustram o tom mesclado de ‘elite’ 

quando afirmam que essa palavra tem sentido antagônico, pois “ora aparece como conotação 

positiva, elogiosa, realçando qualidades de indivíduos ou grupos, ora tem conotação negativa, 

crítica, responsabilizando pessoas ou segmentos da sociedade pelas injustiças e desigualdades 

sociais”. E o momento presente parece acentuar a má reputação da elite brasileira, com os 

casos de corrupção da classe política e empresarial, que vêm sendo incessantemente 

reportados nos últimos anos. Conforme foi apontado, cinco pais dos treze entrevistados 

revelaram preocupação sobre a frequência de alunos, filhos de políticos e empresários 

envolvidos em escândalos de corrupção.  

Sintetizando a diferença entre o valor ofertado e o valor percebido envolvendo o 

currículo da escola, pode-se concluir que a escola vende currículo, mas os pais não compram 

necessariamente o currículo.  

O valor ofertado “cuidado com o indivíduo” é o quinto elemento de distinção 

apontado pela escola através da voz de seu diretor (vide Quadro 14). Nesse aspecto, além das 

palavras ou do sentido óbvio de sua literalidade, parece que a ênfase vai além e transcende 

para a prestação de serviços com individualidade, exclusividade e privacidade que, segundo 

autores que estudam o setor de hotelaria de luxo, só é possível por meio de pequenos 

estabelecimentos ou boutiques. Então, a pergunta é: alguns grupos de investimento que estão 

chegando ao mercado de educação com escolas franquias poderão sorver esse nicho tão 

exclusivo?  

A pergunta posterior, portanto, é saber se o público da Escola Britânica se compreende 

como cliente consumidor de um produto muito particular, exclusivo, taylor made, sendo a 

escola, na verdade, uma verdadeira escola boutique, where every individual matters. Durante 

a pesquisa de campo, não se investigou essa questão em específico, tanto porque essa só 

surgiu ao longo da realização da análise. Entretanto, o mais próximo a que se pôde chegar de 

uma resposta foi quando dois respondentes disseram que atrelam a Escola Britânica à marca 
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Jaguar, uma marca que remete ao luxo, ao alto design, exclusiva, elegante e com alta 

performance.  

Assim, o valor ofertado e valor percebido estão em linha na tratativa de uma marca 

exclusiva, individual e customizada, o que conclui também que nem todos novos 

investimentos em educação básica com apelo internacional farão frente ao mercado exclusivo 

das escolas internacionais. 

A pesquisa também avaliou a posição da escola, como valor ofertado, e dos pais, como 

valor percebido, no que tange ao desenvolvimento de comportamento e atitudes cosmopolitas 

por parte dos estudantes da Escola Britânica. Como referência, o cosmopolitismo seria um 

pensamento filosófico que despreza as fronteiras geográficas e enxerga a humanidade de 

forma compartilhada. Nesse sentido, é natural buscar o cosmopolitismo em discussões que 

envolvam questões transnacionais. Nesse exercício, o valor ofertado pela escola acontece 

através da promoção e da valorização da participação dos estudantes em fóruns internacionais 

de debate, como é o caso do programa Model United Nations – MUN.  

E os pais, como recebem o valor percebido do cosmopolitismo? O depoimento do 

participante Alexandre S sugere bem a resposta:  

 

“Minha filha tem um conhecimento melhor do mundo e tem uma visão 
menos provinciana. Ela tem a consciência de que não somos os únicos no 
mundo. Nos BRAMUNs, minha filha representou, por exemplo, a Rússia, o 
Vaticano e o Paquistão. Os problemas não se resumem ao tiroteio na Linha 
Amarela, vão além disso.” 

 

Apesar de reconhecerem os esforços da escola em formar esse perfil, para quase a 

totalidade dos participantes essa característica não é determinante para a escolha da escola 

internacional, embora reconheçam que é um fator importante para a formação de seus filhos. 

Isso vai ao encontro do que constatou Nogueira (2004). Para ela, os pais veem a construção 

do capital cosmopolita como forma de garantir prestígio social para os filhos. Desta forma, a 

conclusão sobre o quesito cosmopolitismo é que o peso do valor ofertado pela escola está 

maior do que peso do valor percebido pelos pais, tendo em vista que não é um fator que 

determina a escolha por uma escola internacional a despeito de ser um dos principais aspectos 

oferecidos pelas escolas. 

O valor ofertado pela escola também está em proporcionar o pertencimento. Quando a 

escola trata de caring community e, nesta análise, já se pontuou que a perspectiva da escola é 

dar ênfase à comunidade interna, quer estimular aquele específico grupo de alunos, 
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professores e funcionários a constituírem uma comunidade coesa e participante – um clube, 

como fazem bem os ingleses. Para realizar essa tarefa, promovem, entre outras atividades, as 

viagens nacionais ou internacionais. Desde muito cedo, os alunos são estimulados a visitas 

externas a museus, galerias, centro culturais, palácios e outros pontos de interesse de 

disciplinas diversas. A partir da 3ª série, os alunos são convidados a participar com propósitos 

acadêmicos de viagens, por exemplo, a Petrópolis, Parati, Itatiaia, Pantanal, Foz Iguaçu, entre 

outros destinos. Além do conteúdo acadêmico, os alunos constroem laços, a partir da 

convivência contínua durante anos. Quando alcançam o high school, por exemplo, todos os 

alunos da série se conhecem e convivem juntos há tempos, tornando-os pals e permitindo o 

consenso de pertencimento de grupo e a manutenção do caring community.  

O valor percebido pela maioria dos pais com relação à força dos vínculos criados é 

incipiente, especialmente os pais de crianças menores. O questionamento das mães foi no 

sentido de discutir se, de fato, os filhos chegam ao fim do ensino fundamental com amigos ou 

com colegas, tendo em vista de que a cada 2/3 anos, a escola mescla os alunos entre as várias 

turmas da série. Coube aos pais com mais experiência escolar no grupo de participantes 

esclarecerem que não só se tornam amigos como acabam como uma grande e única família. 

Ao final da trajetória escolar, a convivência entre os alunos estaria fortemente constituída, já 

que são adolescentes que passam suas vidas acadêmicas dentro do mesmo espaço com o 

mesmo grupo de amigos durante muitos anos.  

Todavia, ainda para alguns pais, isso é motivo de angústia. Uma mãe citou que o 

universo de seu filho é deveras voltado para a escola e para os amigos da escola. Por isso, 

Valéria M decidiu colocar o filho mais velho em uma escola de futebol fora da escola. Ela 

constatou que o filho fica perdido e não entende o vocabulário das outras crianças. Disse que 

seu filho não reconhece nem os palavrões. Nesse sentido, ela fica preocupada em querer dar 

tudo do melhor, mas não prepará-lo para a realidade da população brasileira. Para ela, as 

crianças da Escola Britânica, desde muito cedo, viajam para muitos países, mas isso é uma 

realidade que não se aplica a 95% da população brasileira. 

Em sentido oposto, Fernanda OB testemunha a favor do “clube” de pertencimento. Ela 

gosta da escola porque sabe que os filhos terão amigos com o mesmo “padrão cultural". Diz 

que poderão viajar pelo mundo ou morar fora; “ver o mundo e não simplesmente o Rio de 

Janeiro, porque isso é muito pequeno, é a bolha que os pais não devem querer para seus 

filhos. Se para ter esses amigos, com esse padrão cultural, é preciso pertencer a essa escola, 

então que seja essa escola”, sentencia.  
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Concluindo esse ponto, o valor ofertado pela escola é claro, pois estimula o vínculo e 

o permanecer juntos constantemente. Há um grupo fechado, distinto, que forma uma 

comunidade interna com seu devido status e pertencimento social. Para a maioria dos pais, o 

valor percebido é superficial. Alguns poucos pais ou são muito desfavoráveis ou muito 

favoráveis. Estes concordam com o vínculo exclusivo com os amigos da escola; aqueles são 

contrários e entendem que é prejudicial esse contato único. Há, portanto, um deslocamento de 

compreensão entre o valor ofertado e valor percebido. 

E, por fim, o valor ofertado pela escola, talvez o mais óbvio de todos: a proficiência da 

língua inglesa, tido pela escola, na voz do seu diretor, como o primeiro diferencial de escolha 

pelos pais (vide Quadro 14). Não há dúvidas quanto à oferta e também parece não haver 

questionamentos quanto ao valor percebido, uma vez que 100% dos pais buscavam a fluência 

em língua estrangeira para os filhos e optaram pelo inglês, em sua maioria, por ser a língua 

internacional. Entretanto, o valor neste item transcende a fluência material da língua e 

transborda para a dimensão dos capitais simbólicos. 

Ainda recordando a defesa de Fernanda OB no item anterior, ela justificou a escolha 

da escola pela igualdade de capitais culturais das crianças que frequentam a Escola Britânica. 

De fato, as escolas internacionais facilitam a aquisição das competências linguísticas e 

sociais, que se tornam capitais simbólicos distintivos de seus participantes. A competência 

linguística é apontada por pais como um capital “irrefutável para a inserção de seus filhos no 

mercado de trabalho” (AGUIAR, 2007, p. 119). Dessa forma, Fernanda OB está certa quando 

entende que a escolha por escolas internacionais permite a aquisição de competências 

distintivas, sejam linguísticas e culturais, e que essa acumulação permite vantagens frente aos 

estudantes das escolas nacionais. 

Outra forma de distinção seria o acesso a uma formação estrangeira, no caso à 

europeia, voltada para uma cultura geral mais abrangente, mais ampla, aprofundada e 

contextualizada com o mundo exterior, em detrimento de uma formação nacional, limitada ao 

preparo para o Exame de Ensino Médio – ENEM (AGUIAR, 2007). Haveria uma relativa 

uniformidade de discursos, interesses e valores dos pais que apontam para uma preocupação 

em oferecer aos filhos uma educação que permita reter uma cultura geral, uma bagagem 

cultural e uma capacidade de pensar, numa evidente perseguição de bens culturais mais raros, 

recursos exclusivos que remetem também aos capitais simbólicos. 

E, finalmente, os atributos listados no perfil de aprendiz da escola são características 

percebidas também como diferenciais. O comportamento calmo, contido, controlado, 
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disciplinado e, sobretudo, a desenvoltura social, o saber se comportar em vários ambientes são 

atributos simbólicos que, somados ao domínio da língua inglesa, compõem o capital que os 

diferenciam, e possibilitam a autoconfiança e segurança para a esperada atuação social 

(AGUIAR, 2007).  

Portanto, o valor ofertado e o valor percebido estão alinhados na construção e na 

aquisição de capitais simbólicos. A seguir, um pequeno sumário sobre os pontos levantados 

na análise de resultados. 

 

 Valor ofertado = 
Valor percebido 

Notas 

Valores 
institucionais 

Sim Não há distinção significativa entre os valores 
institucionais promovidos pela escola e a percepção dos 
pais sobre esses valores. 

Escola inclusiva Não Critérios de seletividade estão presentes, seja pela 
anuidade/mensalidade, seja pela taxa de entrada 

Cultura brasileira  Não A escola entende-se uma versão brasileira de educação 
internacional. Os pais, à exceção da mãe estrangeira, 
veem elementos culturais ingleses por todos os lados.  

Concorrentes Não A escola entende que não tem concorrentes. Os pais 
atribuem maior valor à Escola Britânica, mas listam 
algumas escolas como concorrentes, em destaque a 
Escola Eleva, a Escola Americana e o Colégio Santo 
Agostinho. Algumas escolas lembradas podem refletir o 
desejo dos pais de proporcionar maiores chances de 
sucesso profissional. Outro aspecto é a percepção dos 
pais de que o inglês do corpo docente da Escola 
Britânica pode ser aprimorado quando comparado com o 
da Escola Americana. E, por fim, ao se recordar do 
Colégio Santo Agostinho, conhecido nas classificações 
de ENEM como uma escola com ótima classificação, os 
pais buscam uma escola com maior conteúdo 
programático quando comparado ao que é oferecido pela 
Escola Britânica.  

Currículo Não O maior valor oferecido pela escola não é o valor mais 
comprado pelos pais, mas apenas um dos valores, sendo 
que 62% deles sinalizam o desejo de que os filhos 
estudem no exterior, contra 1/3 a 1/2 dos alunos que, de 
fato, buscam o destino em universidades estrangeiras.  

Cuidado com o 
indivíduo 

Sim Os pais compreendem a preocupação com a comunidade 
interna, na perspectiva do desenvolvimento do 
indivíduo. Ademais, também entendem a questão da 
exclusividade. 

Cosmopolitismo Não Apesar de os pais compreenderem esse valor não 
valorizam no mesmo peso que a escola.  

Pertencimento Não O valor ofertado pela escola é claro, mas o valor 
percebido pelos pais é, na sua maioria, fraco. Não há 
consenso sobre o pertencimento social mediado pela 
Escola Britânica ser valor para os pais.  

Proficiência da Sim Valores oferecidos e percebidos em linha. 
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língua inglesa 
Capitais simbólicos Sim A competência linguística e os capitais de uma formação 

europeia são entendidos como diferenciais distintivos 
pelos pais. 

Quadro 19 - Sumário da análise de resultados 
Fonte: A pesquisadora  
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6 CONCLUSÕES 

 

Diante do tamanho da educação básica no mercado de educação e do aumento do 

interesse dos investidores nos segmentos premium desse mercado, o presente trabalho 

pretendeu compreender os valores no processo de decisão por escolas internacionais e na 

manutenção nelas, realizando  uma análise em uma instituição escolar  na cidade do Rio de 

Janeiro.  

A crescente oferta de escolas de alto nível que vêm se posicionando com ofertas de um 

serviço intangível torna o ambiente de negócios hostil para as escolas já estabelecidas em 

posições vantajosas no seu segmento. Por outro lado, elas podem representar novas opções 

para as famílias que buscam determinados atributos que não são atendidos pelas escolas mais 

tradicionais e internacionais.  

As escolas internacionais estão no subgrupo das chamadas ‘escolas de elite’ porque, 

como visto, apresentam indicadores homogêneos de seletividade econômica e social, em 

relação ao valor das mensalidades, aos critérios de seleção, à localização e às instalações das 

escolas, entre outros critérios.  

Assim, diante da iminente concorrência, as escolas de elite no âmbito do Rio de 

Janeiro já esboçam reações. Um exemplo disso é o Colégio Santo Inácio que vem veiculando 

propaganda no canal Globo News (canal fechado) durante o jornal das 10 (22h), sabendo-se 

que é um jornal televisivo, cuja frequência de telespectadores pertence à classe média alta da 

sociedade brasileira. Ou, ainda, a propaganda de página inteira do Liceu Molière na revista 

Veja Rio, e os filminhos institucionais recentes disponíveis no youtube e expostos no site da 

Escola Britânica com mensagens de que são tradicionais, mas atentos à inovação com a 

promoção workshops sobre novas ferramentas com o corpo docente.  

A pesquisa tratou um caso dentro do universo das escolas internacionais  na cidade do 

Rio de Janeiro comparando-a com outras, quando necessário e possível, através de suas 

histórias, tamanhos, currículos e principais características. A despeito de serem internacionais, 

constatou-se que essas escolas têm uma alta dependência de alunos brasileiros, o que torna 

ainda mais relevante a questão de como manter a clientela diante de uma maior oferta de 

novas escolas premium na cidade e no país.  

Quais seriam, portanto, os atributos que vão mantê-las como escolas diferenciadas em 

relação às novas entrantes? Para entender essa questão, a pesquisa preocupou-se em conhecer 

o que pensa o consumidor atual de uma escola internacional de referência na cidade, a Escola 
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Britânica. Na medida em que a criação de valor é a missão da gestão e sabendo que, além de 

toda a demanda, apelo e razões para sua existência, as escolas internacionais são negócios, 

uma indústria grande e lucrativa, e devem ser vista como entidades econômicas, bem como 

instituições de educação (HAYDEN, 2008), faz-se imprescindível compreender qual é o valor 

que importa para o consumidor dessas escolas (VARGO; LUSCH, 2004).  

Assim, o objetivo da pesquisa foi o de levantar os valores que sustentam o processo de 

escolha por escolas internacionais pelas famílias no contexto da cidade do Rio de Janeiro, 

observando o caso específico da Escola Britânica. De posse desses valores que fazem os pais 

tomarem a decisão por escolas internacionais, a pesquisa levantou quais são os valores que a 

escola objeto de análise oferece aos seus clientes. Os valores percebidos e valores oferecidos 

foram, então, confrontados e, a partir dessa verificação, pôde-se analisar e concluir sobre as 

diferenças de percepções existentes entre cliente e fornecedor. 

Na revisão de literatura sobre o tema apontou-se que a escolha por escolas 

internacionais teve no Brasil, historicamente, o condão de inserção na sociedade local 

(CANTUARIA, 2005), aspecto verdadeiro para o contexto da cidade do Rio de Janeiro, 

conforme atestaram os levantamentos sobre o ano de fundação das escolas internacionais da 

cidade e as razões da sua criação. A literatura especializada também discute as características 

comuns das escolas internacionais. São instituições de ensino que, em geral, oferecem: aulas 

ministradas em língua estrangeira; presença de alunos estrangeiros; professores de múltiplas 

origens nacionais; Conselho de Administração composto por estrangeiros; currículo que 

ofereça portabilidade para outros sistemas nacionais; e um currículo que atenda ao país onde a 

escola está localizada (HAYDEN, 2008). Não se pode deixar de concluir que, nesse quesito 

particular, a Escola Britânica, objeto de análise, comporta todos os requisitos listados, pois 

todas essas características estão nela presentes. 

As escolas internacionais apresentariam, segundo a literatura específica, características 

cosmopolitas que são ligadas ao entendimento da comunidade internacional, com a promoção 

da cooperação, da tolerância, da solidariedade, dos direitos humanos (voltado ao projeto 

kantiano), do livre comércio, entre outros. Na voz de sua diretoria e pela triangulação de 

dados, pode-se concluir que a Escola Britânica também oferece esse valor, na medida em que 

é esperado de seus alunos que tenham mindedness internacional, com responsabilidades de 

cidadãos globais com mente aberta e empatia, respeitosos e apreciativos de culturas e de 

opiniões diversas. Os pais percebem esse atributo, embora não atribuam a ele o mesmo peso 

que a própria instituição. 
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O xenocentrismo é outra contribuição do referencial teórico na suposta perspectiva de 

que a escolha de escolas internacionais acontece em virtude de uma negação ou uma 

subvalorização da cultura local (BALABANIS; DIAMANTOPOULOS, 2016). Nesse sentido, 

a pesquisa colheu como resultado que, mais do que negar ou subvalorizar a cultura nacional, a 

crítica é para as escolas nacionais, porque os pais acreditam que são insuficientes, mediante o 

que foi descrito por eles, como escolas excessivamente “flexíveis” “permissivas”, “narrow 

minded”, com foco somente no conteúdo do ENEM e no mercado de trabalho, com sistema 

de “decoreba” e “metodologia antiga por não ensinar a pensar”. 

Por último, no que diz respeito ao referencial teórico, vale comentar o destaque dado à 

distinção social que as escolas internacionais permitiriam a seus frequentadores. De fato, os 

dados apontam que, para os pais de alunos da Escola Britânica, fazer parte dela traduziria um 

gosto que diferencia e distingue o seu grupo social que compartilharia o mesmo habitus. O 

consumo de escolas internacionais, portanto, ultrapassa o valor de uso e a finalidade objetiva, 

e transcende para o valor simbólico provendo os capitais necessários para uma legitimação 

social.  

Os pais pesquisados entendem que, na Escola Britânica, seus filhos estão mais 

protegidos física e emocionalmente, uma vez que convivem com um mesmo círculo de 

amigos em um ambiente fechado. Desta forma, como frisa Aguiar (2007, p. 235): “mais 

ingênuos, mais protegidos, à distância e ao abrigo de um despertar para malícias que julgam 

precoces e próprias da juventude brasileira”. Esse fato é percebido pelos pais e foi testemunho 

das mães que se preocupam com o universo deveras protegido dos filhos que, quando 

expostos fora do ambiente da escola, não compreendem nem os palavrões ditos por outras 

crianças.  

No âmbito metodológico, tratou-se de uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório, descritivo e explicativo. As unidades de análise foram os pais de alunos da 

Escola Britânica que se voluntariaram a participar de grupos focais e entrevistas, e a própria 

escola através de um diretor e uma gerente responsável pelas admissões. Os grupos focais e 

entrevistas foram realizados com amostra não probabilística intencional que envolveu 13 pais 

participantes e uma amostra por conveniência no caso dos dois respondentes pela escola. A 

coleta de dados foi definida por meio de um roteiro com perguntas abertas. Os grupos focais e 

entrevistas individuais foram realizados e transcritos posteriormente pela pesquisadora 

(Apêndices de A a G). A categorização dos dados foi realizada a partir das narrativas dos 

grupos focais e entrevistas.  
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No momento da escolha por uma escola, os informantes pensaram em média em 2,5 

escolas e a decisão pela Escola Britânica foi compartilhada por mães e pais, com leve 

predomínio das mães. Entre os aspectos positivos da Escola Britânica, os pais apontaram para 

o processo de admissão, o currículo, a cultura inglesa, a tradição da escola, os facilities e não 

ser confessional. Foi ressaltado um único aspecto negativo, o “elitismo” decorrente da 

conjuntura atual brasileira. 

Mais de 60% dos pais pesquisados esperam que seus filhos estudem fora do país, mas 

os dados fornecidos pela escola demonstram que 1/3 a 1/2 dos alunos ingressam em 

universidades estrangeiras. Embora a constituição de amizade entre os pais obedeça aos 

critérios de amizades dos filhos, há o entendimento de que as relações cultivadas ao longo da 

vida escolar servirão para o retorno à sociedade local após a universidade.  

A cocriação de valor por parte dos pais não foi validada pela pesquisa, na medida em 

que o PTA - Parent & Teachers Association é pouco efetivo na visão deles, já que o PTA não 

conseguiria exercer poder de influência na escola. Segundo o diretor, a escola precisaria 

manter os valores institucionais da compaixão, determinação e integridade presentes e atender 

a pedidos que alarguem esses valores comprometeria os fundamentos da escola. De fato, os 

valores institucionais parecem preservados, já que são percebidos pela maioria dos 

informantes. Entretanto, quanto aos valores percebidos pelos pais participantes e os valores 

ofertados pela escola, observou-se que, de dez quesitos suscitados pela pesquisa, em apenas 

quatro há correspondência de percepções. São os quesitos relacionados com os valores 

institucionais, o cuidado com o indivíduo, a proficiência na língua inglesa e os capitais 

simbólicos.  

Os pais que escolhem a Escola Britânica procuram uma instituição que ofereça 

proficiência na língua inglesa. Não há dúvidas quanto ao que buscam e ao que a escola 

oferece. Entretanto, há um ponto de atenção importante nesse aspecto porque os pais 

acreditam que na Escola Americana esse atributo é mais forte do que na Escola Britânica. 

Assim, é preciso aprimorar o valor percebido da competência linguística dos professores não 

nativos ou, de fato, aprimorar a proficiência linguística deles com mais treinamento e 

investimentos. 

Nos demais atributos, há uma desconexão entre o que a escola oferece e o que os pais 

percebem. São os valores relacionados: a ser uma escola inclusiva, a ter a presença da cultura 

brasileira, à existência de concorrentes, à força do currículo, ao cosmopolitismo e à questão 

sobre pertencimento social. 
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Vale comentar a questão concorrencial e o currículo porque são sensíveis. A pesquisa 

concluiu que a Escola Eleva é um concorrente da Escola Britânica, tendo em vista que o valor 

percebido de “sucesso individual” é reconhecido pelos pais. O diferencial real da Escola 

Britânica seria, segundo a própria escola, o currículo e o diploma internacional. Contudo, esse 

diferencial é pouco reconhecido pelos pais brasileiros. Para tanto, o projeto da Escola Eleva 

parece atraente e, por isso, é, sem dúvida, um forte concorrente da Escola Britânica.  

Há, também, um choque importante entre o valor percebido e o valor ofertado sobre 

conteúdo acadêmico. Alguns pais valorizam escolas que oferecem mais conteúdo acadêmico, 

voltado para vestibulares ou ENEM, como o Colégio Santo Agostinho. Entretanto, o que a 

Escola Britânica oferece tem a ver com o convencimento de que o sucesso acadêmico pode 

ser relativizado, sendo importante a escolarização direcionada a desenvolver alunos que 

apoiem uma comunidade inovadora, criativa e inclusiva, que sejam cidadãos confiantes, com 

mentalidade internacional, que valorizem o desafio pessoal, colaborativo e intelectual. Diante 

do desalinhamento entre valores ofertados e percebidos, as chances de a escola sofrer com o 

aumento de concorrência dos novos investimentos na área da educação básica premium é alta, 

especialmente se a escola, de fato, “negar” a existência desses concorrentes, conforme 

demonstra a coleta de dados.  

Ouvir o cliente, além de mapear os gaps na relação de consumo, pode, inclusive, trazer 

novas ideias. Durante a pesquisa, os pais identificam oportunidades de melhoria para a escola, 

quais sejam: dar mais ênfase à parte desportiva, permitir mais participação da associação de 

pais e mestres, ter professores com melhor proficiência na língua inglesa, ter professores com 

mais experiência, reduzir o turn over do corpo docente, retomar o programa de viagens 

internacionais e discutir sobre as famílias que frequentam a escola, considerando o contexto 

da sociedade brasileira e, sobretudo, da sociedade carioca.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DIRETOR DA ESCOLA  

Diretor da escola da unidade da Urca em 12/05/2017 

 

O entrevistado tem qualificação em educação britânica com diploma em Filosofia por 
Cambridge. Adicionalmente, possui diploma em Postgraduate Certificate in Education - 
PGCE que qualifica professores no Reino Unido. Está no Brasil há três anos, anteriormente 
foi durante oito anos diretor adjunto de uma escola no Reino Unido e, antes disso, dois anos 
como diretor de departamento em uma escola na Ásia. 

Tomou conhecimento da escola britânica brasileira em uma conferência de educação 
internacional e, por coincidência, viu a oferta de emprego. Identificou-se com o perfil da 
escola que combinava com sua experiência acadêmica e profissional e aplicou para o 
emprego. 

Define a escola como bicultural. Há certamente um elemento brasileiro na escola, o que pra 
ele é bastante refreshing. Definiu como uma versão brasileira da educação internacional. Para 
ele, as pessoas assumem que as escolas internacionais operam da mesma maneira em todo 
mundo, mas cada escola internacional toma em conta o aspecto cultural local. A maior parte 
dos clientes da escola é de brasileiros; há muitos estudantes com ao menos um dos pais 
brasileiros, mas o programa da escola é britânico e internacional. 

Como um dos líderes da escola diz que é preciso definir quais são os guidelines da escola. 
Neste sentido, há uma exposição importante dos princípios internos para todos os envolvidos. 
Quanto ao staff, cita que há aqueles que são mais comprometidos e alinhados e que outros 
nem tanto, tal como em qualquer outra empresa ou instituição. Entende que todos estão em 
uma jornada; os alunos estão em suas jornadas de aprendizado e crescimento, o pessoal 
interno em uma jornada de desenvolvimento profissional com um acordo preestabelecido de 
alcance de objetivos. Entende que há gaps internos, por vezes, mas que não é importante se há 
a disposição de buscar o alinhamento e desenvolvimento com o intuito de alcançar os 
resultados. Exemplificou dizendo que um aluno pode não saber nada sobre os diplomas 
IGCSE/IB, mas se ele estiver aberto a entender e compreender e a buscar o resultado, é isso o 
que realmente importa para a escola. O que não pode é o aluno se recusar em fazer o diploma 
IGCSE/IB. Neste caso, a escola explicará que ele não está no lugar correto e deve procurar 
outra instituição. 

Citou os valores da escola que são: compaixão, integridade e determinação. Os três valores 
sumarizam o que a escola entende como precisa agir como instituição. A visão afirma uma 
escola que se importa com a comunidade, o que referencia muito com o valor compaixão. 
Considera ser uma escola inclusiva, não seletiva em muitas formas; em poucas formas, talvez 
seletiva, principalmente no que se refere às mensalidades da escola. O recorte através da 
renda e a respectiva situação sócio econômica significa que, neste universo de pessoas, estão 
os ‘clientes’ da escola. Outras características são auto seletivas, pois quem não tem qualquer 
domínio da língua inglesa, não terá condições de entender o currículo, ou ainda, no caso do 
aluno não ter capacidade acadêmica. Nessas situações, a escola avisará que talvez não seja a 
melhor escolha.  
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Retorna aos valores e explica o valor integridade. Este trata sobre os princípios que são os 
pilares da escola. Afirma que são honestos em tudo e, não permitem que sejam subvertidos, 
pois é preciso ser consistente no agir. E, por último, o valor da determinação que tem dois 
ângulos. Um, que determina o caminho, o objetivo e, o outro, que ataca esse objetivo com 
determinação. Para tanto, a resiliência é um conceito que está no perfil do aprendiz da escola.  

Aprofundando o sentido da visão carrying community, a definição passa muito pela 
comunidade interna da escola, entre os alunos e professores. Destacou os sistemas de pastoral 
care, a presença de psicólogos e o programa de learning support. Cada aluno é importante. O 
cuidado com a comunidade (interna) visa o desenvolvimento do indivíduo.  

Acredita que é uma escola de sucesso, tendo em vista seu tamanho e anos de existência e, pelo 
fato das pessoas continuarem com alto interesse pela escola. Diz que é um modelo de escola 
muito comum internacionalmente. A despeito da presença do elemento cultural brasileiro, é 
um modelo muito similar de escolas que existem no Reino Unido.  

Sobre competição, a visão é muito simples: diz que essa escola deve ser a melhor! Se for a 
melhor em tudo que faz, então não há que se preocupar com os competidores. Para isso, não é 
só importante que os alunos sejam bem sucedidos, mas também o corpo de docente. Há, 
portanto, uma preocupação no desenvolvimento dos professores, inclusive da liderança. A 
relação com os competidores é simples: afirma que a escola é melhor que as demais. Se há 
algo interessante sendo realizado por outras escolas, irão procurar saber e, se for adequado aos 
seus princípios, farão também. Dentro do Rio de Janeiro, afirma que não há outra escola igual 
à escola britânica.  

Afirma que há seis pontos que os fazem únicos como escola e preenchem as demandas dos 
pais por uma instituição de ensino. O primeiro é a proficiência na língua inglesa, seja pelo 
corpo docente nativo ou de professores com alto conhecimento da língua inglesa, permitindo 
que todos os estudantes saiam da escola integralmente oradores bilíngues. O segundo é o 
currículo internacional, o IPC, o IGCSE e o IB. O terceiro é a possibilidade de acesso às 
universidades internacionais. A média é de 1/3 dos alunos anualmente vão para universidades 
fora do Brasil. Em alguns anos, mais de 50% e, mesmo os que ficam no Brasil durante a 
graduação, acabam por fazer, uma pós graduação ou máster, fora do Brasil posteriormente. O 
quarto seria proteção e segurança. O quinto é exatamente a forma como cuidam dos 
estudantes de forma individualizada e, por último, o sexto está relacionado às famílias 
estrangeiras. Todos esses atributos permitem que a escola alcance a atual reputação que 
possui, o que faz com que os pais se submetam a uma lista de espera. Por vezes, os pais 
solicitam ficar na lista de espera também por opção porque estão avaliando se irão aplicar ou 
não para a escola.  

O sítio de Urca tem um número pequeno de entrantes. No início do ano de 2017, apenas 12 
novos e, durante o ano, mais uns 12 e, isso demonstra que, de fato, a admissão na escola 
acontece nos primeiros anos da vida escolar.  

Buscam famílias que tenham compromisso com os valores da escola. Eles apresentam às 
famílias não só o currículo acadêmico, mas também a filosofia da escola e, se a resposta for 
no sentido de não aceitar as condições, então essa não é a escola certa. Portanto, diz que há 
muito esforço da escola em explicar seus objetivos, de forma que os pais entendam se estão 
ou não alinhados. A escola busca entender os motivos que levam os pais a optarem por ela e 
se não esses motivos são distintos ou errados, ela aconselha que não será a melhor escola para 
os filhos. E, na hipótese de ainda assim optarem e, posteriormente, colherem problemas, a 
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escola age com integridade, pois seria injusto expor outras 2000 famílias ao mau julgamento 
de uma minoria. A escola não muda seus princípios.  
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA GRUPO FOCAL 

 

1- Apresentação inicial sobre a pesquisadora e a pesquisa 

2 – Apresentação dos participantes do grupo focal (objetivo: quem são essas pessoas? Qual é 
o perfil desse consumidor? Atenção para a trajetória de ascensão social). 

• Nome completo, idade, estado civil, nacionalidade, ocupação/trabalho, formação, 
escola que frequentou, bairro de moradia, moradia no exterior e religião do 
respondente do grupo focal ou entrevistado.  

• Idade, estado civil, nacionalidade, ocupação/trabalho, formação e religião do cônjuge 
ou ex-cônjuge do participante do grupo focal ou entrevistado.  

• Quantidade de filhos, idade dos filhos, série de ingresso dos filhos na escola do 
respondente do grupo focal ou entrevistado. 

• Ocupação, formação dos pais do participante do grupo focal ou entrevistado. 

 3 – Como aconteceu a escolha pela escola britânica? Por que vocês escolheram a escola 
britânica? 

4 – De quem foi a decisão de escolha? Houve dúvidas? Quais? 

5 – Vocês sentem que o fato de as crianças estudarem ali tem ou terá algum sentido ou 
impacto sobre eles, pessoalmente? 

6 – Há uma rede, uma comunidade entre os pais da escola? (senso de comunidade dos pais) 

7 – Vocês têm amigos entre os pais de seus filhos? (laços) 

8 – Como é a relação de vocês com os demais pais da escola? 

9 – Vocês se identificam com os pais da escola?  

10- Se seus filhos tivessem que sair da escola para qual escola eles iriam? Por quê? (observar 
resposta: de maneira nenhuma, ou sim para alguma de elite). 

11 – Quais são as escolas parecidas com a escola britânica? (enxergar quais são os players de 
mercado). 

12 - Quando as crianças estiverem perto de decidir sobre a universidade, o que vocês 
esperam? Onde vocês gostariam que seus filhos façam o ensino superior? 

13 – Vocês pensam em sair do Brasil? Há projetos nesse sentido? Para onde? Qual seria o 
destino? 

14 – Vocês acham que a escola britânica preserva elementos culturais brasileiros? Quais? E 
quantos às características culturais inglesas? Quais estão presentes na escola? 

15- O que vocês pensam sobre o sistema de ensino brasileiro? 

16 – O que vocês pensam sobre a forma inglesa de criar/educar? 

17 – Na visão de vocês, como é a imagem da escola britânica? 

18 – Quais são as imagens / ideias que as pessoas de fora fazem da escola britânica? 
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19 – Que ideia as pessoas fazem dos alunos da escola britânica? 

20 – Que ideia vocês fazem dos alunos? 

21 – Pensando a escola como uma marca, quais são as características dessa marca? 

22 - O que seus filhos ganham ao estudar na escola britânica? 

23 – O que seria ter um mindedness internacional? (responsabilidades como cidadãos globais 
de mente aberta e empatia que são orgulhosos da própria herança ao ser respeitoso e 
apreciativo de culturas e de opiniões diversas). 

24 – O que vocês pensam da formação dos seus filhos? (uma comunidade global, o 
multiculturalismo, a diversidade, o respeito, a busca e manutenção ativa da paz, o 
reconhecimento da humanidade compartilhada, a tolerância e o conhecimento da 
universalidade dos direitos humanos).   

25 – Quais são os valores institucionais da escola? Sua visão, missão e valores?  

26 – O que a escola valoriza? 

27 – Qual é a filosofia da escola? 

28 – As expectativas em relação à escola estão sendo atendidas?  

29 – Quais aspectos não foram? 

30 – Quais são os pontos negativos da escola? 

31 – A escola entrega o que promete? 

32 – De que maneira os pais e responsáveis têm influência sobre a escola?  

33 – Os pais e alunos possuem espaço para construir ou modificar a escola em algum sentido? 
Qual? 

34 – Como acontece a intervenção dos pais?  

35 – O PTA ( Parent & Teachers Association) exerce algum poder ou força de pressão sobre 
a escola? É um grupo parceiro da escola? 

36 – Vocês se sentem parte da escola? Em que sentido? (na parte física/material/tangível ou 
na pare pedagógica/social). 

37 – Há algo a mais que vocês queiram compartilhar? Algo relevante que não foi abordado ou 
que queiram falar? 
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APÊNDICE C - TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL 1 

Grupo focal realizado na residência da pesquisadora no dia 19/05/2017 

 

Grupo focal formado por cinco pais, sendo quatro mães e um pai. Iniciado com uma 
apresentação sobre a pesquisa e pesquisadora e solicitado uma apresentação inicial de cada 
um dos pais presentes. Na sequência, aplicou-se o roteiro de perguntas preparadas para o 
grupo focal. Abaixo, uma narrativa de cada pai sobre os assuntos tratados.  

Mariana G, 42 anos, casada, nascida no Rio de Janeiro, brasileira, formada em Direito, mas 
trabalha nos negócios da família. Moradora da Lagoa. Estudou no Franco Brasileiro. Tem 
dois filhos, de 9 e 12 anos, ingressaram na escola no pré-nursery. O marido tem 42 anos, 
natural do Rio de Janeiro, engenheiro mecânico, trabalha no setor privado e é católico. Os 
pais trabalham em negócio próprio, não fizeram faculdade. O pai estudou até o primário, é 
oriundo do Ceará. Nunca morou no exterior. É católica, mas estuda sobre religiões em geral. 

O filho mais velho estudava na escola Batutinhas e era muito agitado. Ficava atento apenas 
nas aulas de inglês, gostava de ver filmes e programas na televisão em línguas estrangeiras. 
Os pais prestaram atenção e pensaram que uma escola bilíngue seria interessante para o filho. 
Ao pensar na escola britânica, a reação inicial foi de preconceito por força da tradução social 
das famílias que a frequentam. Com uma história de família com origem simples, pensou que 
talvez não se encaixassem lá. Como segunda opção, pensou no Corcovado. Mas lá o processo 
de entrada é difícil. Amigos relatavam a necessidade de carta de recomendação e justificativa 
de relacionamento com a cultura alemã e, por fim, entenderam que além do processo de 
entrada ser complicado, o alemão não é uma língua popular.  Retornaram, então, com a ideia 
da escola britânica, entraram em contato com a gerente de admissões, preencheram o 
formulário, fizeram a entrevista, pagaram a luva e feito. Gostaram do acolhimento no 
processo de entrada. O filho mais velho foi a razão de colocar em uma escola bilíngue.  

Entende que a escola britânica tem uma complacência com comportamentos inadequados. 
Nesse aspecto, diz que há uma divergência entre o valor esperado e o valor entregue.  

O filho mais velho veio com outros amigos do Batutinha para a escola britânica e acabou não 
ficando na mesma sala dos amigos. Foi o primeiro stress com a escola.  

A decisão na escolha da escola foi mais do marido porque ela tinha uma desconfiança sobre o 
aspecto social. 

Participou do PTA, mas não gostou porque achava uma competição de vaidades. Disse que no 
ano em que participou os estrangeiros solicitaram uma integração da cultura brasileira, mas 
não foram atendidos. Acha que as mães são prolixas, pouco objetivas. O trabalho realizado 
pelo PTA é pobre e não efetivo. Ficam apenas executando feiras, atividades extracurriculares 
e bake sales. Disse que a escola também não dá muita abertura, mas que compreende porque 
tem muitos pais sem noção e a escola não pode abrir exceções a todo instante.  

O segundo filho tinha três grandes amigos na turma na qual ele começou. Ela era amiga das 
mães. Quando misturou a turma, ele ficou um pouco triste, mas agora, o filho adora a nova 
turma e ela estabeleceu novas amizades com outras mães. 

Venceu o preconceito social porque encontrou seus iguais. No início, questionava a atitude de 
alguns pais que colocavam o dinheiro como cartão de visita, o dinheiro na frente das relações. 
Isso a incomodava muito. Uma família que busca a outra por conta do sobrenome ou porque 
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está atrás de alguma contrapartida e, usa o filho para que isso aconteça é muito ruim. Ela 
reconhece que ter dinheiro não é ruim, ter uma posição social de destaque não é ruim, o 
problema é como as pessoas se relacionam com isso. Ela disse que encontrou famílias com 
valores similares aos dela, que lidam de forma natural e salutar com o dinheiro.  

Na eventualidade de tirar da britânica, escolheria aquela onde os melhores amigos dos filhos 
fossem.   

Sobre o futuro, a expectativa é que os filhos estudem fora do Brasil. Foi parte do processo de 
escolha da escola britânica, inclusive. 

Concorda que a imagem das pessoas de fora é diferente dos pais que estão dentro da escola. 

Discorda que a escola está se tornando mais brasileira. Acredita que a escola ainda é rígida e 
exemplifica com o uniforme. Diz que aplicam corretivos a todo instante, se o aluno não cuida 
do material, leva um conduct. Não acha que é uma escola mole.  

Expõe a questão de segurança como uma diferença para expor mais ou menos. Protegemos 
mais porque moramos em lugar com alto índice de violência. Nos países europeus, as crianças 
já muito cedo vão sozinhas pra escola.  

A escola se banca. 

Está muito satisfeita com a escola, pois os filhos são felizes. 

Mariana RK,  48 anos, casada, nascida no Rio de Janeiro, brasileira com dupla nacionalidade 
(portuguesa), funcionária pública, formada em pedagogia, trabalhou dez anos com educação e 
outros 20 anos, em planejamento e orçamento público. Moradora de Botafogo, sempre 
estudou em escola pública, na UERJ como 3º grau. Tem uma filha, de sete anos, ingressou na 
escola no pré-nursery desde 2011. O marido tem 51 anos, natural do Rio de Janeiro, técnico 
em eletrônica, empresário no setor privado e é judeu. Os pais são estrangeiros e aposentados. 
O pai estudou até o ensino médio e a mãe, o ensino primário. Nunca morou no exterior, mas 
tem vínculos familiares em Portugal (parentes). Sua religião é a católica, mas o marido é 
judeu. 

Não fez redação no processo de entrada em 2011. Diziam a ela que o processo de entrada era 
difícil, mas ponderou considerando o momento econômico brasileiro, com muitos 
expatriados, especialmente do setor de óleo e gás. A escola estava lotada. Mesmo assim, o 
processo de entrada foi tranquilo. Por que a britânica? A família está espalhada pelo mundo. 
Seu núcleo mais direto de família decidiu ficar no Brasil porque ela fez a opção de carreira no 
setor público. Mas pensa em ir embora, por isso a opção de escola internacional. Inicialmente 
pensou na escola Liessin porque o marido é de origem judaica, mas não atenderia a motivação 
principal. A Britânica atende. Além do mais, fica muito perto de sua casa. Ela também 
acredita na educação da escola porque conhece de perto o estado das escolas públicas 
nacionais e se preocupa muito com as universidades públicas brasileiras. Por fim, entende que 
a escolha foi acertada porque sua filha está feliz e bem adaptada à escola. Sabe que muitas 
crianças saem porque não se encaixam na escola britânica. Sua filha gosta de rotina e 
disciplina. Entende que a escola mantem um nível de regras e disciplina que traz uma 
diferenciação em relação às demais escolas, embora tenha flexibilizado um pouco ao longo 
dos anos, mas, ainda assim, reflete a cultura britânica de disciplina.  

Discorda que a escola tenha complacência com comportamentos inadequados e diz ser 
testemunha de crianças que foram jubiladas tanto por comportamento quanto por 
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desempenho. Por comportamento está atrelada a capacidade de a criança entender limites, 
regras e ordem. Por desempenho está ligada a capacidade que a criança tem de trabalhar o 
processo mental em duas línguas distintas. Têm crianças que não conseguem. Da mesma 
forma, a adaptação de crianças na escola americana é o inverso porque é uma escola mais 
liberal e supostamente mais fácil do ponto de vista de currículo. 

Tem sobrinhas que estudaram na escola. 

Acredita que a escola desenvolve a independência. Citou um evento em sua filha e os amigos 
estavam em sua casa, fizeram a pesquisa na internet, prepararam a apresentação em 
powerpoint, tudo de forma independente, sem ajuda de adultos e, ainda, apresentaram na 
assembly no dia seguinte.  

A decisão na escolha da escola foi tomada em conjunto com o marido. 

Quanto ao papel do PTA, afirma que o PTA também faz palestras com alguns especialistas 
que considera boas e atribui a pouca contribuição por conta da ausência dos pais. Há pouca 
participação, mas concorda que o papel precisa ser mais bem definido. 

Diz que conseguiu estabelecer um grupo de mães amigas, especialmente nos primeiros anos, 
no pre-nursery e nursery. Depois as turmas foram misturadas e as mães ficam mais distantes. 
Por isso, combate a necessidade de misturar as turmas tão cedo, pois questiona se não seria 
mais importante nos primeiros anos estreitar laços a ter maior quantidade de amigos. Disse 
que o fato de misturar as turmas acaba por afastar as mães também, já que, nos anos 
seguintes, não lhes é autorizada a entrada em sala, a mãe só vai até o portão. Como conhecer 
novas mães se não há espaço para essa relação? 

O padrão da britânica se alterou nos últimos anos. Nos anos passados, a nata da nata da nata 
estudava na britânica. Atualmente, não é mais assim. Tem pessoas de vários níveis sociais. 
Tem os ricos e tem os que trabalham e pagam a escola porque acreditam que é a melhor opção 
de ensino para o filho. São trabalhadores normais que se esforçam muito.  

Na eventualidade de tirar da britânica, se fosse daqui a alguns anos quando o inglês já 
estivesse consolidado para a filha, escolheria uma escola internacional de outra origem, 
francesa ou alemã. Diz que conhece o currículo das escolas brasileiras e acredita que deixam a 
desejar. Pressionada a responder qual escola colocaria hoje disse que seria no Liceu Molière.   

Sobre o futuro, a expectativa é que a filha faça sua própria escolha, mas se depender dela a 
escolha é que a filha estude fora do Brasil. Foi parte do processo de escolha da escola 
britânica, até mesmo porque os parentes estão espalhados pelo mundo. 

O sistema educacional brasileiro pode mudar até a formatura da filha. Não sabe dizer se será a 
mesma coisa do que hoje. Para ela, o importante que a filha esteja preparada e, nesse sentido, 
ela acredita que a escola é boa, na formação do indivíduo para o mundo. O foco da escola 
britânica é o IB, não o ENEM.  

Não acredita que haja diferença entre o valor ofertado e valor entregue. 

A imagem atrelada à escola britânica é de escola cara, mas com ensino de qualidade.  

A marca escola britânica traz uma seriedade, uma tradição. Mas ela está se tornando mais 
brasileira. Era muito rígida, hoje é mais flexível. Estão mais permissivos. A escola brasileira 
tem muito conteúdo determinado pela lei de diretrizes e bases, mas é apenas fachada porque, 
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na verdade, o conteúdo real não é a terça parte do todo. Essa permissividade e flexibilidade é 
parte da cultura brasileira que está minando, inclusive, a escola britânica. É, ainda, mais 
exigente que as escolas nacionais, mas é menos que uma escola inglesa local. Acha 
importante que a escola imponha limites.  

Concorda sobre a questão de segurança como uma diferença para expor mais ou menos os 
filhos. Diz que testemunha os familiares deixando os filhos pequenos pegar trem pra ir pra 
escola na Europa, coisa que ela jamais faria com sua filha aqui no Rio de Janeiro. Também 
atribuí a terceirização da educação dos filhos a babás e outros funcionários como uma 
característica da cultura.  

Acha que a escola escuta e toma providências, desde que seja um problema justificado. Do 
contrário, estão de portas abertas, mas não necessariamente acolhem.  

Está satisfeita com a escola porque a filha é muito feliz.  

Sugestão para próximo estudo: comparação com as outras escolas. 

Clara C, 43 anos, casada, espanhola, professora de PUC de finanças, formada em Economia e 
Finanças, por Universidade pública espanhola e em Londres fez o doutorado. Moradora de 
Ipanema. Dois filhos, de 5 e 8 anos, ingressaram na escola no nursery. O marido tem 40 anos, 
holandês, engenheiro, CEO de empresa privada (LSE da Inglaterra) e é ateu. Os pais são 
aposentados, a mãe fez universidade e o pai até o ensino médio. Mora no Brasil há 6 anos. 
Antes de vir pro Brasil, morou na Inglaterra e na Holanda. Religião católica por tradição, mas 
ateia por crença. 

A escolha pela britânica é por ser estrangeira, ela é espanhola e o marido, holandês. 
Estudaram e trabalharam na Inglaterra, Holanda e Espanha. As crianças já estudavam em 
escolas internacionais quando moraram na Inglaterra; é, portanto, natural que a escolha fosse 
por uma escola internacional. Precisava ser uma escola internacional, com currículo 
internacional, de língua inglesa e não católica. Assim, a escola britânica e americana seriam as 
escolhas. Por uma questão de proximidade cultural e porque analisaram o currículo e 
entenderam que a britânica é mais completa e exigente nas disciplinas em comparação a 
americana, a britânica foi a escolhida pelo casal.  

Discordou quanto à questão do acolhimento. Citou um exemplo de preconceito racial, mas 
depois esclareceu que não foi falta da escola, mas um evento entre alunos.  

Concorda que a escola promove o desenvolvimento da independência e corrobora que a 
independência é uma preparação para o mundo porque é assim que se vive, apresentando 
ideias juntos, compartilhando recursos, desenvolvendo projetos. Citou o recente exercício que 
as crianças fizeram e apresentaram aos pais no exit point sobre vulcões. O importante não é 
saber qual é e onde está o vulcão mais poderoso da terra, mas o processo de aprendizagem, 
saber pesquisar, compartilhar ideias sobre como construir os vulcões em grupo, preparar-se 
para as apresentações. 

Ela acha que o PTA não tem uma função bem definida. Qual é o seu papel? É inserir os 
estrangeiros, coordenar os pais e a escola sobre a educação das crianças ou fazer feiras? 
Deveria ser mais voltado à formação de uma comunidade entre os pais.  

Os estrangeiros são os mais iguais e se unem porque estão em país estranho. O problema é 
que entram vários e saem vários todos os anos, mas são muito unidos.  
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Na eventualidade de tirar da britânica, escolheriam a Eleva porque gostaram do projeto 
acadêmico, mas não escolheriam a Eleva porque o currículo principal é brasileiro. Então, 
ficaria a dúvida entre a Eleva e a Americana. 

Sobre o futuro, a expectativa é que eles não estejam mais no Brasil. Estão preparando os 
filhos para estudarem em qualquer parte do mundo. 

Ao responder sobre os valores citou comunidade.  

Disse que a imagem de fora de quem estuda na escola britânica é posh.  

Acha que a escola é muito flexível e atribui isso a cultura brasileira. A cultura estrangeira é 
mais exigente. As crianças têm responsabilidades e é esperado que elas cumpram o nível das 
expectativas. Exemplifica: no exterior, a criança aprende a tabuada de sete em duas semanas. 
Aqui, ao final do curso, é esperado que a criança saiba a tabuada de sete. Tudo é tranquilo. 
Outra diferença é que achavam que a escola seria mais internacional, mas a influência 
brasileira é muito grande.   

Exatamente a questão de superproteção é algo que incomoda aos estrangeiros. Não promover 
a individualidade, a independência por restrições ligada à segurança é um problema para eles. 
As crianças não conseguem escolher e tratar suas próprias responsabilidades. O nível de 
responsabilidade de uma criança daqui e da Europa é totalmente diferente. As crianças aqui 
não têm responsabilidades e se estão cansados, não precisam fazer o dever. Isso não acontece 
de jeito nenhum na Europa. É a cultura brasileira. 

A escola se banca, mas as portas estão sempre abertas.  

Está feliz com a escola porque os filhos são felizes, bem enturmados, embora as diferenças 
culturais. Estão super cariocas, são integrados.  

Eva C, 49 anos, casada, nascida no Rio de Janeiro, brasileira, tabeliã, estudou no Andrews, 
fez doutorado em Buenos Aires e pós doutorado no Rio de Janeiro, com apresentação na 
Itália. Moradora do Humaitá, na Fonte da Saudade. Tem dois filhas, 13 e 15 anos, 
ingressaram no Nursery porque a escola não tinha pré-nursery ainda. O marido é 52 anos, 
natural do Rio de Janeiro, bacharel em direito, tabelião substituto e é católico. Os pais 
possuem 3º grau, a mãe em direito e o pai, em economia. O pai ainda vivo é aposentado, mas 
os dois foram funcionários públicos, a mãe procuradora e o pai, fiscal de rendas. A mãe era de 
Natal. Nunca morou no exterior, mas pretende. Católica, mas gosta do kardecismo e cabala.  

Processo entrada requeria redação. Somente mais recentemente foi que a escola passou a se 
preocupar em traduzir e a incluir as famílias que não falam inglês. Até quatro anos atrás não 
havia psicólogo no quadro da escola.  

Sua mãe era apaixonada pela cultura inglesa. Quando chegou a hora de decidir pela escola, 
trouxe essa bagagem emocional da mãe, mas também tinha amigas com filhos na escola 
britânica e sabia que era frequentada por pessoas metidas, isso e aquilo, bullying, jatinho, 
helicóptero. Não pensou na escola Corcovado porque não tem relação com a cultura alemã e 
tinha até um certo preconceito. Pensou na francesa, mas a língua inglesa abre portas, inclusive 
na hipótese de as filhas irem para faculdades estrangeiras por entender que no Brasil está 
difícil uma educação universitária de qualidade. Deseja que as filhas tenham oportunidade de 
estudar fora. Entendia a força do currículo e deixou a parte social de lado. Escolheu e está 
feliz. Acha a escola fantástica. Há um acolhimento a todos os alunos; tem branco, amarelo, 
mameluco; são abertos e inclusivos; e, preparam para o mundo. Destacou, ainda, a parte 



114 

 

 

 

artística e musical. Diz que oferecem muitas opções às crianças. Exemplificou dizendo que 
logo nos primeiros anos, as crianças aprendem e desenham quadros com inspiração nos 
grandes artistas: Van Gogh, Monet, Picasso, ... Quando ela foi com as filhas ainda pequenas 
pra Giverny, as meninas conheciam as obras. Acha isso sensacional. Viajar com as filhas é 
um prazer porque elas já vivenciam o mundo dentro de sala de aula. Apesar do contra da 
amigas, foi em frente. A OLM foi outra escola possível, mas o calendário e igual ao do 
exterior. Não queria as filhas no calendário diferente das amigas no Rio. Diz que a filha mais 
velha é mais adaptada às regras da escola em oposição à filha mais nova que tem mais 
dificuldades. Sugere a filha sair pra outra escola, mas a própria filha diz que não.  

A decisão pela escola foi dela porque o marido tinha suspeitas que as filhas não se 
desenvolveriam adequadamente no português, mas hoje ele reconhece que é ótima escola. Ele 
foi com o tempo se identificando com a filosofia da escola.  

Disse que formou um grupo de amigos na turma da segunda filha porque, de certa forma, 
regulava a idade do casal.  

Na eventualidade de tirar da britânica, colocaria a segunda filha na escola Parque e a mais 
velha na OLM ou Santo Agostinho. Americana não, pois, para ela, é muito fraca. Olharia para 
a questão acadêmica, mas tentaria manter numa escola internacional. Disse que os pais que 
escolheram a britânica e que, nos anos que precedem a universidade, criticam a escola por 
conta das provas do ENEM não sabem o que é a escola britânica. 

Corrobora o valor da determinação ligada à excelência. Há muita competição pra alcançar a 
excelência e cita os house points. A imagem de fora é de escola de patricinha, mas também há 
imagem de boa escola. Muitos acham que é jogar dinheiro fora. Fica envergonhada de dizer 
qual é o valor da mensalidade. Concorda que a imagem das pessoas de fora é diferente dos 
pais que estão dentro da escola. 

Alexandre S, 45 anos, casado, nascido no Rio de Janeiro, brasileiro, formado em Ciências 
Contábeis, trabalha com consultoria, estudou em escolas públicas, no 1º e 3º grau, particular 
no 2º grau e mestrado. Morador do Jardim Botânico, dois filhos de 15 e 8 anos, ingressaram 
no reception e no nursery, respectivamente. A esposa tem 45 anos, advogada, funcionária de 
empresa no setor privado e é protestante. O pai aposentado, com ensino médio; e a mãe, 
aposentada, formada em matemática e artes. Morou no EUA por dois anos. Religião 
protestante.  

Reflexão sobre a cultura dos países de origem no processo de admissão das escolas. A escola 
Corcovado parece refletir a cultura alemã, mais burocrática e processual, enquanto que a 
escola britânica, uma cultura mais pragmática. 

Queria uma escola internacional. Olhou algumas escolas: a Real International na Barra que 
parecia uma escola meio experimental, a OLM onde a esposa foi maltratada no dia da 
entrevista, a Americana que achou muito liberal e, por fim, a Britânica que pareceu unir 
vários aspectos de decisão, como ser uma escola internacional, com a preocupação na 
formação do indivíduo, de língua inglesa, próxima a residência e com salas de aula 
sensacionais e uma biblioteca rica. Além do mais, tinha um apelo sentimental porque 
trabalhava com um amigo inglês que era membro do comitê de administração da escola. 
Portanto, vivenciava a filosofia da escola através do amigo próximo. Aprendeu inglês na 
Inglaterra e, por fim, seu casamento foi na igreja anglicana que está no sítio da escola 
britânica em Botafogo. A decisão só podia ser pela Escola Britânica. 
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A decisão pela escola foi mais dele, mas consensual no final. 

Sobre o futuro, a expectativa é dar mobilidade, dar opções. Diz que vai sentir muitas 
saudades. Não indica uma graduação fora, mas uma pós-graduação no exterior.  

Não acredita que as pessoas tenham a chance de formar uma imagem sobre a escola britânica 
porque é uma escola discreta. As escolas católicas tem um alumni forte, o ano que a pessoa 
ingressou representa sua turma e seus integrantes. Acredita que as pessoas não passam da 
barreira superficial de que é uma escola cara para mergulhar nos valores e no que a escola 
prega: excelência, honestidade, comunidade. 

A escola se banca porque tem que ser dessa forma senão vira bagunça. Mas, qualquer 
problema, a escola está sempre pronta a receber os pais. Pode não ser exatamente resolvido 
como os pais desejam, mas são muito receptivos. 

Está muito satisfeito com a escola porque os filhos são felizes. 
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APÊNDICE D - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA GERENTE DE ADMISSÕES DA 
ESCOLA 

 
Entrevista com Gerente de Admissões, Comunicações e Marketing em 22/05/2017 

 

Foi ex-aluna da escola, formou-se em 1994. Morou nos Estados Unidos, estudou Relações 
Internacionais e Letras na Universidade de Mount Holyok College, perto de Boston. Após 
graduar-se em 1999, retornou ao Brasil e foi trabalhar com Comércio Exterior. Ainda 
mantendo vínculos com a escola, foi convidada a trabalhar pelo diretor da época em 2005. 
Desde então, academicamente, fez um MBA em Finanças pelo IBMEC e Pós em Educação 
Infantil pela PUC-RJ. Inicialmente, sua função foi administrar a comunicação e marketing da 
escola e, posteriormente, montou o departamento de admissões. Afirma que sua função é 
vender a escola para os clientes pais.  

Ela tem um apelo e uma experiência pessoal com a escola por ser ex-aluna. Entrou com 15 
anos, na classe 8. Como seu pai era da marinha, ela nasceu na Inglaterra. A família retornou 
ao Brasil na década de 70. Junto com o irmão mais velho, foi, primeiramente, para a Escola 
Americana, mas, por questões financeiras, o irmão foi lá mantido e ela, transferida para a 
escola OLM. Anos depois, foi para a escola Stockler na Gávea até a 8ª série. Ela, portanto, foi 
para a escola britânica no antigo 2º grau, no mesmo ano que o irmão passou para uma 
universidade com bolsa de estudo e a família pode retornar o investimento para um único 
filho.  

Embora a lembrança de infância, ela reconhece que a escola não é mais a mesma. Acredita 
que a maturidade a faz enxergar de uma perspectiva diferente, diz que com o tempo as coisas 
se desenvolvem, se aprimoram e a escola trabalhou nesse sentido. Sua área é um exemplo 
disso, pois não existia antes. Hoje, são cinco funcionários em Botafogo e dois na Barra.  

Mas o que é a escola britânica? To put into a shell, it´s all about curriculum. 

A escola segue dois currículos por todo seu percurso acadêmico. A formação do aluno na 
escola é obrigatória em dois currículos simultaneamente, o currículo internacional/britânico e 
o currículo brasileiro. Não há escolha.  

Para ela, a escola preza pelo desenvolvimento do indivíduo. O olhar é individual, pois os 
professores, os tutores, a direção trabalham individualmente o aluno - where each individual 
matters (trecho da Visão da escola).  

Ao contrário de outras instituições de ensino que aplicam determinadas metodologias, a 
escola aplica a que melhor couber para o aprendizado. Assim, ela ensina que a escola 
britânica não pode ser categorizada como uma escola Montessoriana ou de Piaget e, 
exemplifica a questão através do IPC - International Primary Curriculum. O IPC define o 
formato, mas não conteúdo. Como o formato acontece? Segundo ela, o conteúdo é 
apresentado pela professora através do entry point e, durante cinco semanas, as crianças 
aprendem através de visitas em campo (museus, galerias, praia, determinada loja, no metrô, 
...), através de desenvolvimento de atividades e deveres e, através de troca de experiências 
entre os próprios alunos, tudo isso aplicado em múltiplas disciplinas (matemática, inglês, 
música,...). Ao final das semanas, fecha-se o conteúdo com o exit point, que consiste em uma 
apresentação interna em sala ou em assembly (assembleia dos alunos do primary) ou mesmo 
para os pais.  
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Mas o conteúdo não é oferecido a mercê do gosto dos professores em sala. Ela explica que o 
conteúdo para os primeiros anos escolares é baseado no NCE - National Curriculum for 
England, que seria o equivalente ao currículo do MEC brasileiro, mas, neste caso, do Reino 
Unido. O NCE oferece um patamar de conhecimento por faixa etária, permitindo que haja 
uma verificação do desenvolvimento de cada aluno dentro de um intervalo.  

Ainda sobre o IPC, ela diz que como um currículo internacional adquirido pela escola, a 
escola precisa passar por auditorias dos membros do IPC que inspecionam a aplicação e 
adaptação ao currículo. O processo de acreditação é realizado com treinamento exaustivo dos 
professores e através de um plano da escola para eliminação de gaaps na adaptação ao 
currículo. Assim, uma vez acreditado, a instituição responsável pelo IPC nutre a escola com 
os materiais, informações, atualizações e treinamentos constantes. O processo de renovação 
da acreditação acontece a cada cinco anos.  

Desta forma, o IPC e o NCE percorrem o que se chama de Primary, que contempla as idades 
entre 2 e 11 anos. A divisão do Primary é: a) Early Years (2-5 anos), com as classes de Pre-
Nursery, Nursery, Reception; b) Milepost 1 (5-7 anos), com as classes Infant 1 e 2; c) 
Milepost 2 (7-9 anos), com as classes 1 e 2; e, d) Milepost 3 (9-11 anos), com as classes 3 e 4. 
As crianças a partir de Milepost 2 só podem usar o inglês dentro de sala, exceto em aulas de 
português.   

Ela segue adiante e expõe o segundo currículo aplicado pela escola nas classes 8 e 9, o IGCSE 
- International General Certificate of Secondary Education. Este currículo é administrado 
pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Trata-se de um currículo preparatório para 
o currículo IB – International Baccalaureate, aplicado nas classes 10 e 11. Ela esclarece que 
o IGCSE é um currículo com boa aderência ao currículo do MEC porque é um currículo com 
muito conteúdo acadêmico, bom para ENEM. Nessa fase, as ciências são divididas em 
química, física e biologia, o aluno precisa fixar sua terceira língua, ou francês ou espanhol, 
passam a estudar a disciplina Global Perspectives e, ainda, decidem entre arte, música ou 
teatro, disciplinas cursadas nos anos anteriores.  

Enfim, ela chega ao currículo IB, das classes 10 e 11, mas antes explica suas origens. 
Segundo ela, o IB é o resultado de uma insatisfação de professores franceses na década de 70 
e 80 sobre os currículos fornecidos pelos governos. Esses professores montaram o currículo 
ideal e desejado que, atualmente, é reconhecido pelas escolas internacionais do mundo inteiro 
como referência em currículo escolar. A Organização IBO, dona do currículo, vende o IB para 
as escolas no mundo ao redor do mundo.  

O IB não é só aplicado às escolas internacionais. Ela conta que muitas escolas na Inglaterra 
substituíram o currículo britânico governamental e passaram a aplicar o IB. A escola britânica 
na Inglaterra não tem obrigação de aplicar o IB, mas tem a opção. O próprio governo 
reconhece o currículo IB como um currículo de qualidade por desenvolver mais o raciocínio, 
com a realização de mais conexões de conhecimento e maior autonomia dos indivíduos. A 
restrição que se impõe as escolas britânicas locais é restrita ao orçamento. Como cada escola 
possui seu próprio orçamento a administrar é preciso prever o gasto com a aquisição do 
currículo IB, mas muitas escolas fazem porque a aplicação do currículo IB é significante e 
valoriza a escola. Ela conta que a escola britânica do Rio de Janeiro tem orgulho de ter 
submetido ao IBO o conteúdo das disciplinas História e Geografia do Brasil e a organização 
acolheu e incorporou como disciplinas disponíveis do currículo, se aplicável.  
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Ela ainda explica que a escola britânica do Rio de Janeiro oferece aos alunos dois diplomas, 
um diploma de IB e um diploma brasileiro. Para obter o diploma de IB é preciso uma 
composição, a saber: CAS - Creativity Action Service (1 ponto), mais o TOK – Theory of 
Knowledge (1 ponto), mais o Extended Essay (1 ponto) e, mais o somatório de pontos do 
currículo IB que pode alcançar a nota máxima de 42 pontos (6 matérias vezes 7, que é a nota 
máxima). O total dos pontos somam 45 pontos e compõe o diploma IB. As universidades no 
exterior consideram bons candidatos os alunos que possuem acima de 38 pontos no diploma 
de IB.  

Quanto aos próximos passos dos estudantes, ela conta que a escola britânica do Rio de Janeiro 
forma, em média, 70 alunos por ano na Urca, sendo que 50% dos alunos permanecem em 
universidades no Brasil e 50% vão estudar em Universidades no exterior. Para ajudar os 
alunos nessa árdua decisão, a escola disponibiliza recursos aos alunos. Desde a classe 7, os 
alunos começam a ouvir sobre carreiras profissionais, oportunidade em que alguns pais são 
convidados a expor suas carreiras, escolhas, sucessos e dificuldades. Na classe 9, os alunos 
podem experimentar e conviver com o ambiente de trabalho, permanecendo por duas semanas 
dentro de empresas de interesse. Há, ainda, reuniões com tutores que, individualmente, 
orientam os alunos sobre as universidades e carreiras.  

Tendo dito sobre a saída dos alunos, a pergunta feita à entrevistada foi no sentido de entender 
com acontece a entrada na escola. Ela explica que o processo de entrada relevante acontece 
nos dois primeiros anos de escola, ou seja, no pre-nursery (2-3 anos) e no nursery (3-4 anos), 
momento em que são oferecidas 45 vagas em cada classe, totalizando 90 vagas por ano no 
sítio de Botafogo. Portanto, percebe-se que entram 90 e se formam 70 alunos, dezesseis anos 
depois. Os alunos, em sua maioria, passam sua vida escolar nessa única escola. 

Os números da escola, segundo ela, são 16 séries (do pre nursery a classe 11), com quatro 
turmas por série e 20 alunos em média por sala, calculando uma escola, na zona sul, com 
1.200 alunos, sendo 800 em Botafogo e 400 na Urca, fora a unidade da Barra com outros 
1.000 alunos. Ela informa que, por ano, há uma saída média de 100 alunos da escola na zona 
sul, decorrente de expatriados retornando aos seus países de origem ou mudando para outros 
países do mundo e famílias em dificuldades financeiras. Fazendo os cálculos, a rotatividade 
da escola é de 8%/ano. Portanto, de forma linear, em média, há seis vagas disponíveis por 
série por ano que são preenchidas por outros expatriados que chegam ao país ou outras 
famílias interessadas. Neste caso, os alunos são submetidos a testes de proficiência na língua 
inglesa e testes de matemática.  

Sobre o processo de admissão, ela explica que o primeiro passo é o preenchimento do 
formulário disponível on line. Na sequência, há a marcação da entrevista e visita com os pais 
interessados. E, por último, a matrícula e o pagamento da Development Fund Donation 
(escola restritiva e fator de permanência). A ordem de entrada é pela data de entrega do 
formulário preenchido, considerando uma ordem de prioridade, sendo, em primeiro lugar, as 
famílias inglesas e dos países da Commomwealth; depois, os irmãos de alunos da escola; na 
sequência, os filhos de ex-alunos; e, por fim, as novas famílias interessadas. Não há sorteios e 
nem provas (escola inclusiva).  

Para ela, em sua experiência, os pais que procuram a escola não sabem exatamente o que 
estão buscando. Normalmente, diz que os pais querem que as crianças aprendam inglês, a 
exemplo de qualquer outra escola nacional bilíngue. Ela adverte: a escola britânica do Rio de 
Janeiro não é isso, está longe de ser. A escola oferece mais do que isso. Inglês é uma 
consequência. A ideia é formar o aluno de forma completa e para qualquer lugar do mundo. 
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Diz que a escola possibilita um maior acesso as coisas, faz enxergar o mundo de forma mais 
abrangente e, exemplifica com os programas do Duke of Edinburgh´s International Award 
(programa similar aos escoteiros) e o MUN - Model United Nation (programa para formação 
de diplomatas juniores). Para ela, a escola é totalmente diferente de uma escola brasileira, 
inclusive bilíngue. 

Ao ser questionada sobre o status social atrelado a pertencer à escola britânica do Rio de 
Janeiro, ela responde que essa razão está atrelada, hoje em dia, à qualidade da escola e não de 
forma pejorativa.  Ela entende que esse último vem diminuindo muito por força da nova 
geração de pais que é menos aristocrática. Mas foi testemunha, no passado recente, de pais 
que procuravam o filho do fulano e beltrano na lista da turma fixada na porta das salas. Esses 
pais voltavam para a direção da escola, solicitando que seus filhos fossem da mesma sala 
desses filhos de pessoas com sobrenomes conhecidos e famosos, solicitações que a escola não 
atendia. Ainda sobre as gerações de pais, ela diz perceber que a geração anterior de pais ainda 
era uma geração insegura, cercada de sentimento de culpa que resolviam suas inseguranças 
através de mimos extremos aos filhos.  

Ela explica que a composição de alunos é de 65% de brasileiros, 15% de mistos (um dos pais 
é estrangeiro) e 20% é de estrangeiros que permanecem no Brasil, em média, de 2 a 4 anos.  

Com relação a competidores, ela explica que há uma colaboração boa entre as escolas 
internacionais, principalmente na interlocução com o governo brasileiro. Diz existir um 
almoço semestral entre os heads das escolas e lista como suas pares as seguintes escolas: 
Suíça, Americana, OLM, Corcovado, Liceu Molière e Real International School. Explica que 
a escola americana não tem o IB como obrigatório, mas opcional. Lá, não funciona como 
diploma, mas como certificado. A escola britânica também mantém contato com as escolas 
britânicas de São Paulo, que são: Saint Nicolas, Saint Francis e Saint Paul. 

Por fim, ela afirma que a escola entrega mais do que promete. Possibilita uma formação 
acadêmica e de sociedade excepcional. 
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APÊNDICE E - TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL 2 
 

Grupo focal realizado no supermercado Zona Sul da Rua São João Batista em Botafogo no dia 
30/05/2017 

 

Grupo focal formado por seis mães. Iniciado com uma apresentação sobre a pesquisa e 
pesquisadora e solicitado uma apresentação inicial de cada uma das mães presentes. Na 
sequência, aplicou-se o roteiro de perguntas preparadas para o grupo focal. Abaixo, uma 
narrativa de cada mãe sobre os assuntos tratados.  

Fernanda OB, 37 anos, divorciada, brasileira, trabalha com design gráfico, formada em 
Projetos e Produtos pela PUC/RJ, moradora da Lagoa, estudou na escola britânica quando 
criança e também em outras escolas que ofereciam inglês e francês. Tem dois filhos, de 9 e 6 
anos, ingressaram ambos no pre-nursery. O marido tem xx anos, brasileiro e americano, 
marketing e business internacional, pela Florida International University, trabalha no Private 
Banking no Credit-Suisse e é agnóstico. O pai trabalhou com administração de empresas e a 
mãe é artista plástica, em pintura e porcelana. Morou no exterior por três vezes, quando 
cursou a universidade no Mississipi – EUA por 1 ½ ano, em Londres e em Nova Iorque. 
Católica não praticante. 

Informou que quando estudou na britânica quando criança, as aulas eram ministradas 
separadamente entre estrangeiros e brasileiros. As aulas eram em português e o inglês era 
somente duas vezes por semana. Em 1987, houve uma saída relevante de alunos (mencionou 
300 crianças) da escola porque o diretor da época não reconsiderava essa decisão de ministrar 
aulas separadas. O preço era o mesmo e as aulas eram segregadas e em português para os 
brasileiros.  

Ex-marido e ela foram ex-alunos da britânica, então não houve muita dúvida. São oriundos de 
famílias tradicionais, o ex-marido é da família do Joaquim Nabuco e ela, dos Orleans e 
Bragança. As duas famílias já mantinham relações há tempos e o namoro e o casamento 
foram relativamente rápidos, tendo em vista a tradição familiar.  

Diz recordar-se dos anos em que estudou na escola e que as memórias são muito boas. Contou 
sobre sua alfabetização e a historinha porque o ratinho ‘r’ só tem uma orelhinha. O gatinho ‘g’ 
comeu uma delas. Lembra-se dos livrinhos e das aulas de inglês. Sua mãe estudou na 
Inglaterra e seu pai também estudou fora. Sempre quiseram uma escola de língua inglesa para 
os filhos. O ex-marido seguiu posteriormente para a escola americana e quer agora que os 
filhos também vão para lá. Ele acredita que o inglês é melhor, mas ela está segurando a 
decisão. Disse que os alunos que se formam pela escola americana tem o inglês perfeito, o 
que não é o caso da britânica. Fez críticas ao inglês das professoras que não são nativas. 
Deseja que os filhos não tenham qualquer dificuldade com a língua inglesa. 

Concordou com a Rafaela e disse que filhos de amigas que aplicaram foram aceitos para 
várias universidades no exterior.  

Para o futuro, na hora de decidir, acha que a decisão é dos filhos, embora acredite que a 
experiência de estudar fora é ótima pra vida.  

Ela disse que ‘ameaça’ tirar os filhos da escola para uma escola brasileira quando fazem 
malcriação e eles ficam em pânico. Diz que a escola brasileira é um método antigo, de 
decoreba com muito esforço (desnecessário).  



121 

 

 

 

Fran disse que o filho pede pra sair da escola, mas que isso é influência do pai que o quer na 
escola americana. Ela o faz lembrar os amigos e então ele aborta o pedido.  

Disse que a amizade entre os pais é construída a partir da afinidade dos filhos com os amigos.  

Na hipótese da escola britânica fechar, colocaria o filho na escola americana. Tem uma amiga 
com filhos na Eleva e estão gostando muito. 

Elementos da cultura brasileira estão presentes em festas típicas, como Festa Junina, Dia do 
Índio, Folclore, estudo da Amazônia,... 

As golden rules, os horários rígidos de entrada e saída, os house points e o uniforme são 
elementos da cultura inglesa presentes na escola. Discorda da Valéria sobre ser cedo demais 
em ter medidas de competição, pois pra ela, a vida é uma competição e eles precisam 
aprender. Acredita que deve ser entendido mais pelo estímulo do que competição. Acha até 
fofo.  

Sobre o valor compaixão, falou que eles são estimulados a cuidar do outro. Sobre o valor 
integridade, considera que, como britânicos, são durões, mas íntegros. Estão preocupados em 
fazer a coisa certa, coíbem comportamentos não aceitáveis, como palavrões e empurrões. 
Concorda também com o valor determinação, porque a escola cobra e acompanha desde cedo 
e, quando a criança tem alguma dificuldade, eles disponibilizam recursos, como o learning 
support. Eles sabem puxar, cobram; portanto, é voltado para a excelência. Citou a 
apresentação dos vulcões que as crianças sabem buscar a informação, sabem trabalhar em 
equipe, trabalham as falas e apresentam. Isso, pra ela, é para a vida.  

Quanto à marca, discordou que está negativa. Diz que é uma marca que abre portas porque é 
internacional. Entende que os países estrangeiros não estão nem ai onde os filhos dos políticos 
corruptos estudam. O que importa é que a escola britânica tem um acadêmico forte e é 
internacional. 

Quanto à pergunta de a escola preparar as crianças para serem cidadãos do mundo, citou que o 
filho questionou porque há armas no mundo, o que pra ela é uma preocupação com a paz 
(mundial), embora ele goste muito de brincar com armas de brinquedo.  

Disse que tem se surpreendido positivamente com a escola. Mesmo em épocas de 
dificuldades, vê acolhimento e vê retorno. Está satisfeita. Fez apenas um reparo: as 
professoras poderiam ser mais preparadas, com um inglês melhor. 

Fernanda concorda com a organização da sala de aula e lembrou sobre as leituras diárias e, de 
novo, a determinação para cumprir o ritmo de leitura. Disse que amigas com filhos em escolas 
brasileiras não tem isso. Falou da matemática cujo método é através da abstração e não 
fórmula, pura e simples. 

Corrobora a importância de ter amigos do mundo inteiro e disse que também é um 
aprendizado o ‘dizer adeus’ e a manter amizades à distância.  

Pertencer a um grupo porque usa tal e qual coisa. Embora verdadeiro, isso é uma ilusão. Acha 
que muitos pais colocam na escola britânica para pertencer a um meio social, mas há muitos 
que procuram o acadêmico.  Ela gosta da escola porque sabe que os filhos terão amigos com o 
mesmo padrão cultural, irão viajar o mundo, morar fora, ver o mundo e não simplesmente o 
Rio de Janeiro, porque isso é muito pequeno, é a bolha que os pais não devem querer para 
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seus filhos. Se para ter esses amigos, com esse padrão cultural é preciso pertencer a essa 
escola, então que seja essa escola. É isso que ela quer para os filhos.  

Elisabete R, 40 anos, casada, brasileira, advogada, formada pela USP e mestrado por 
Columbia, 2º grau em escola de São Paulo, equivalente ao Santo Inácio no Rio de Janeiro, 
moradora de Botafogo. Dois filhos, 8 e 5 anos, ingressaram no nursery. O marido tem 40 
anos, natural de Salvador, brasileiro, formado em direito, trabalha no setor privado e é 
católico. A mãe é dona de casa, fez o 2º grau (antigo científico) e o pai, engenheiro civil. 
Morou cinco anos nos EUA, sendo três anos me Nova Iorque e dois em Miami. Católica não 
praticante.  

Concorda que o inglês de pessoas não nativas não pode pretender ser igual ao de pessoas 
nativas.  

Queria que a escola fosse bilíngue porque sabe o quanto é necessário profissionalmente saber 
inglês. Ficou na dúvida entre a Corcovado e a Britânica, mas abandonou a ideia da Corcovado 
porque é alemão e também porque, nos primeiros anos, a carga horária é pequena. Como 
trabalha, queria uma escola em horário integral. Queria também ofertar a chance para os 
filhos de escolherem estudar fora, se for do desejo deles. A decisão foi em comum acordo 
com o marido. O marido tem primas que estudaram na escola britânica e hoje moram em 
Londres.  

Acha estranho não ter livros. 

Foi a uma reunião do PTA e achou sacal. Ela disse que as mães falavam sem parar, eram 
prolixas e pareciam que estavam em sessão de terapia. Nunca mais voltou.  

Na hipótese da escola britânica fechar, colocaria a filha no Santo Agostinho. 

Sobre os valores da escola, falou em caring community. Elisabete concordou que a escola tem 
o valor compaixão e disse que há uma política contra o bullying, que demonstra a 
preocupação com o outro, além das ações sociais com as comunidades locais, em que as 
crianças são estimuladas a presentear crianças com a shoe box. Sobre o learning support, 
Elisabete acha que tem mais a ver com o valor compaixão do que com o valor determinação 
porque a escola quer abraçar todos os alunos, preocupa-se com o acolhimento de cada um, o 
que, pra ela, tem mais a ver com a compaixão. 

Quanto à marca, falou que no momento está negativa e quis referenciar a frequência de 
crianças de pessoas que respondem inquéritos criminais por corrupção. Além disso, falou que 
tem um peso pejorativo por ser frequentada apenas pela elite.  

Sua mãe acha a escola fraquíssima, mas ela entende que a avaliação da mãe é equivocada 
porque esquece que se trata de uma criança de 8 anos.  

Acha chocante que os pais escolham a escola por uma questão social. 

Andrea C, 42 anos, casada, brasileira, professora primária de música, formada em música e 
direito, moradora do Leblon, estudou em Minas em escola católica. Tem dois filhos, de 9 e 6 
anos, que ingressaram no nursery. O marido tem 52 anos, natural de Juiz de Fora-MG, 
brasileiro, médico, formado pelas Universidades de UFJF e UERJ, mestrado pela UFRJ e pós 
graduação pela USP, trabalha como chefe da otorrino dos hospitais Quinta e Caxias D´OR e 
proprietário de clínica, além de consultório particular, é católico. O pai é administrador e a 
mãe é professora. Não morou no exterior. Católica com visão espírita. 
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Ficou com muita dúvida na hora de escolher a escola para a filha mais velha, especialmente 
porque trabalha na área de educação. Disse que o marido e ela queriam uma escola bilíngue, 
para oferecer aos filhos a oportunidade de estudar onde quiserem. Com a globalização, os 
filhos precisam estar preparados e oferecer uma escola bilíngue eliminaria o gap da língua 
que os brasileiros têm.  Se eles quiserem ficar no Brasil, podem fazer um cursinho para passar 
no ENEM.  

A decisão foi consensual entre ela e o marido após visitarem a escola Americana, a OLM, a 
Cruzeiro e a Britânica. Acharam a Britânica mais completa em termos de currículo.  

Para o futuro, na hora de decidir, especialmente se o futuro fosse hoje por conta da situação 
que Brasil está, acha que os filhos deveriam estudar no exterior.  

Entende que a metodologia de avaliação da escola é tranquila porque a criança desenvolve 
uma relação natural com as provas e testes. 

Concorda que a filha está protegida e tenta, a todo momento, demonstrar que a realidade fora 
é diferente. Fala pra filha que ela é uma privilegiada porque a vida não é só aquilo que está na 
escola. A filha precisa saber que há famílias mais humildes que são tão boas quanto qualquer 
outra. É importante ensinar valores. Já viu crianças sofrerem bullying na escola e diz que não 
admite que a filha faça parte nem ativa nem passivamente disso.  

Não concorda em dar celulares para crianças dessa idade.  

Questiona quais são os valores que estão sendo passados nesse meio social. Tem pais que 
colocam os filhos lá e largam lá pelo networking que os filhos podem ter. Ela escolheu porque 
acha uma boa escola, talvez não a melhor na questão social. Os valores estão muito ligados às 
questões materiais. Já viu uma criança falando pra sua filha que morava em casa enquanto a 
filha mora em apartamento, mas admite que o bullying acontece em todas as escolas.  

Ela disse que a filha tem pavor de pensar de sair da escola, pois gosta muito. 

Disse que a amizade entre os pais é construída nos primeiros anos quando é permitido aos 
pais levar as crianças na sala e passar um tempo com elas. Nesses anos, há construção de 
amizade entre os pais. Depois, as crianças já ficam no portão e também trocam de turma.  

Encontrou com uma mãe que pertencia ao PTA. Segundo essa mãe, a escola não dá 
encaminhamento às demandas dos pais. Mas, ela acha que a escola escuta com determinado 
filtro. 

Na hipótese da escola britânica fechar, colocaria a filha na Notre Dame em Ipanema porque já 
trabalhou lá e conhece os valores da escola. Trabalham os valores do ser humano, é uma 
escola católica. 

As golden rules, os horários rígidos de entrada e saída, os house points e o uniforme são 
elementos da cultura inglesa presentes na escola. Gosta do star of the week.  

Sobre o valor da compaixão, disse que sua filha é inserida nas ações sociais e passa a ter 
consciência sobre o assunto. Diz que a filha a lembra de levar isso ou aquilo. Andrea acha isso 
super importante para formação do ser humano. 

Ela contou que a filha aprendeu sobre o Monet e que ela quer ir visitar a casa do artista. Isso é 
muito legal, na sua visão.  



124 

 

 

 

Tem preocupação com a troca constante de turmas, mas entendeu o relato da Rafaela que a 
troca de turmas é uma prática inquestionável da escola porque há a crença de que toda a série 
é composta de amigos. Mais adiante, nas classes mais seniores, eles não ficam em uma única 
turma porque depende de quais disciplinas irão estudar, mas, mesmo assim, as amigas são 
amigas e os vínculos permanecem. 

Daniele M, 33 anos, casada, brasileira, não trabalha, formada em marketing, moradora de 
Santa Teresa. Tem 3 filhos, 8 (gêmeos) e 3 anos, os dois primeiros ingressaram na escola no 
reception. O marido tem 43 anos, natural de Cornwell na Inglaterra, fez Law School pela 
Universidade de Gordonstoun Newcastle, é empresário do setor privado e ateu. A mãe é dona 
de casa e o pai é açougueiro, ambos sem faculdade. Não morou no exterior. Não tem religião. 

O marido é inglês e nunca tiveram dúvida quanto a uma escola bilíngue para os filhos. A 
dúvida era em qual. Visitaram a escola Americana e a Britânica. Pela proximidade cultural, 
ficaram com a Britânica. 

O marido é insatisfeito com a escola. A educação que a escola britânica oferece não é a 
educação que ele recebeu na Inglaterra. Eles pensam em tirar, mas não acham alternativas. 
Não tem outra escola. A comparação é com os sobrinhos ingleses da mesma idade dos filhos. 
A produção escolar lá é maior. Entretanto, ela acha a escola incrível porque ela compara com 
a educação brasileira que ela recebeu. Ela acha o máximo e ele menospreza.  

Chegaram a se inscrever para conhecer a Eleva, mas não está empolgada. Está achando muito 
complicado e arrogante. Está relutante porque não sabe se vai gostar da proposta porque é 
uma mistura de escola tradicional com modernidade.  

Para o futuro, na hora de decidir, ponderou que muitas mães preferem que os filhos escolham 
a PUC porque ficam debaixo da asa dos pais. 

Disse que os filhos choraram quando ela ‘brincou’ dizendo que iria tirá-los da escola.  

Ela acha que a escola escuta, mas com determinado filtro. 

Na hipótese da escola britânica fechar, disse não ter opção. 

Achou a comemoração do Dia do Índio fraca e disse que não há elementos culturais ingleses.  

Complementou a questão do valor compaixão com as vendas do Bake Sales que são 
destinadas às ações sociais. Também acha que há preocupação com o outro, a escola ensina 
qual é o comportamento que se espera de seus alunos.  

A imagem da escola para os que estão de fora é de gente com dinheiro.  

Quanto à marca, discorda que a imagem dos políticos corruptos atribua um peso negativo à 
escola.  

Quanto à pergunta de a escola preparar as crianças para serem cidadãos do mundo, ela citou 
que a filha trouxe o problema da falta de abelhas na Inglaterra e as crianças pesquisaram sobre 
o assunto.  

Ela é satisfeita com a escola, mas o marido não. Disse que o pai conversa com os filhos e 
conta que fica impressionado com o conhecimento das crianças pelos assuntos que dominam 
vis a vis a idade. 
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Rafaela O, 42 anos, casada, arquiteta, moradora da Urca, estudou no Mabel em Niterói. Tem 
4 filhos, 18, 16, 9 e 8 anos. Os dois mais velhos ingressaram primeiramente na OLM, depois 
foram para a escola britânica na classe 6 e 4, os dois mais novos foram direto pra britânica e 
ingressaram no nursery. O marido tem 53 anos, natural de Minas Gerais, brasileiro, arquiteto, 
formado pela Bennett e é católico. A mãe é dona de casa e o pai engenheiro civil, trabalhou na 
CEDAE. Morou na Inglaterra, em Cambridge. Católica.  

Tranquilizou as mães porque a escola oferece professores nativos nas séries mais avançadas.  

Os filhos mais velhos estudaram na OLM. Ela gostava porque era uma escola menor, mais 
família e católica, mas a parte acadêmica a preocupava e foi, então, que decidiu trocar os 
filhos mais velhos para a britânica. Acha a escola britânica forte academicamente. Diz que o 
mais velho está em processo de aplicação para universidades no exterior e está tranquilo. 
Acha que a escola dá o preparo para ingresso em qualquer universidade no mundo. A decisão 
foi dela. Disse que o marido não opina sobre o assunto.  

Para o futuro, na hora de decidir, acredita que os filhos deveriam estudar no exterior. O mais 
velho já está no processo. Diz que não concorda com esse negócio de fazer PUC/RJ. Pergunta 
como pode tanto investimento pra ficar na PUC/RJ. Diz que vai com os filhos pra onde eles 
forem. Combate a geração que quer ficar na casa dos pais, gozando de uma vida confortável e 
sem esforço. 

Concorda que ter os filhos na escola britânica é tê-los em ambiente protegido, usou a 
representação de uma bolha.  

Rafaela discordou quanto à valorização das coisas materiais. Disse que se as crianças têm 
babás, funcionários, motoristas, elas têm também uma mãe. Autodeclarou que ela própria é 
tudo de bom.  

Acredita que nunca falou sobre tirar os filhos da escola, mas imagina que se o fizesse os filhos 
iriam lamentar muito.  

Na hipótese de a escola britânica fechar, colocaria os filhos na escola americana. Não 
arriscaria a Eleva, pois é uma proposta muito nova. 

Rafaela concordou com as falas da Fernanda sobre o valor determinação.  

A imagem da escola para os que estão de fora é que é frequentada por políticos.  

Quanto à marca, concordou com a Valéria que é uma marca de grife e também concordou 
com o momento ruim pra escola por conta dos políticos corruptos. Citou um artigo do 
Ancelmo Gois. 

Ela destacou que o brasileiro gosta de reclamar de tudo (ser parte da elite) quando a Andrea 
disse que os professores da PUC fazem cara feia para quem veio da britânica. 

Quanto à pergunta de a escola preparar as crianças para serem cidadãos do mundo, ela disse 
que seu filho de 8 anos fica incomodado e fala todo dia que determinado amigo tem 
preconceito. Ele não aceita e ela entende que isso é a promoção e compreensão da 
diversidade.  

Rafaela também disse estar satisfeita com a escola. É preciso entender que a escola dá o 
diploma IB. 
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Valéria M , 37 anos, casada, natural de Salvador, brasileira, fisioterapeuta, trabalha na 
empresa (gráfica) com o marido, moradora na Urca, estudou em escola católica. Tem dois 
filhos, de 8 e 3 anos, o mais velho ingressou no nursery e a pequena no pre-nursery. O marido 
tem 42 anos, natural do Rio de Janeiro, brasileiro, formado em economia e Administração 
pela PUC-RJ, é empresário e católico. A mãe é dona de casa e o pai trabalhou na Secretaria de 
Fazenda da Bahia e depois se tornou fazendeiro. Acha que o pai fez direito. Não morou no 
exterior. Espírita. 

Não tinha nenhuma noção sobre escola bilíngue para os filhos. Bahiana não se ligava nessas 
coisas. Pra ela, já é muito estar no Rio de Janeiro. O marido estudou no Santo Inácio, 
Economia na PUC e MIT, como pós-graduação. Ele passou por um processo de sofrimento lá 
no MIT por conta do inglês. Ele sempre quis escola internacional com todas as matérias em 
inglês para os filhos. Ele mesmo marcou as entrevistas na OLM e na Corcovado. Ele não 
gostou da OLM e ficou balançado pela Corcovado, mas é alemão. Há também um apelo 
pessoal porque a avó do marido foi abandonada na porta de diplomatas britânicos e ela foi 
criada por eles. O avô também votou na britânica. O marido simplesmente bateu na porta da 
escola britânica e foi atendido após uma visita a escola Corcovado. Ficou maravilhado com o 
prédio, com as salas, com os livros nas bibliotecas. Ficou com a ideia fixa e inscreveram o 
filho lá. Ela se encantou quando fez a entrevista com o diretor (Jonathan – bonito). 

Concorda que as crianças passam a vida escolar dentro da mesma escola. O universo dos 
filhos é a rotina escola, dos amigos da escola, tudo da escola. Isso a preocupa porque fora dali 
não sabe como eles reagirão. Se a ideia é abrir uma porta, possibilitar que eles estejam 
preparados para qualquer lugar do mundo, talvez academicamente, mas questiona se estarão 
preparados social e emocionalmente. Exemplificou contando que o filho faz futebol no clube 
militar, ou seja, fora da escola. Ela disse que 50% do que os colegas do futebol falam, seu 
filho não entende. O vocabulário, a realidade, os termos são diferentes. São crianças, filhos de 
militares, pessoas comuns. Seu filho não reconhece nem os palavrões. Fica preocupada com 
esse afã de ofertar tudo do melhor. Questiona que não é a realidade da população brasileira e 
cita que as crianças desde muito cedo já viajam para muitos países, realidade que não se 
aplica a 95% da população.  

Falou que o filho pede pra sair da escola.  

Disse que a amizade entre os pais é construída a partir da afinidade dos filhos com os amigos. 

Valéria foi a única que frequentou o PTA. Lembrou o exemplo da mãe que queria que 
houvesse mais reconhecimento - house points, para as crianças que se sobressaem dentro de 
sala e não só em atividades extras ou esportivas. Disse que a escola escuta no que é 
necessário, embora ache que haja um ‘deixa disso’, ‘panos quentes’ nas primeiras 
reclamações. Em havendo recorrências, eles tomam providências.  

Na hipótese da escola britânica fechar, colocaria os filhos na escola Eleva. 

Lembrou o baile da Rainha como um momento de cultura inglesa. Quanto aos houses points e 
star of the week, ela acha que é muito cedo pra isso. Ela acredita que a escola impõe uma 
cultura de competição muito precoce nas crianças. Diz que muitas crianças têm problemas de 
autoestima por conta disso e, foi, então, que a escola colocou psicólogas para atender essa 
demanda.  

Sobre os valores da escola, falou em honestidade e resiliência.  
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A imagem da escola para os que estão de fora é a de um sininho tocando, representando a 
elite, uma imagem aristocrática de gente com dinheiro. Falou que as pessoas pensam que 
nessa escola só tem madame. 

Quanto à marca, falou que é uma marca de grife.  

Quanto à pergunta de a escola preparar as crianças para serem cidadãos do mundo, Valéria 
acredita que as crianças são mais treinadas para questões internacionais do que questões 
internas.  

Está feliz com a escola, de forma geral. Tem dificuldades em entender o método de ensino. 
Diz ser de outra geração. Sua mãe questionou porque aprender sobre vulcões. Comparou 
dizendo que um caderno do Santo Agostinho tem mais conteúdo, mas concorda que a 
preparação das escolas brasileiras visa o ENEM.  

Gostou que o filho foi exposto a crianças de outros países, como: Trinidad Tobago, Itália, 
Noruega, Coreia, Portugal,... Para seus filhos, o mundo não é longe, o mundo é um quintal.  
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APÊNDICE F - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM ANDRE F 
 

Entrevista com Andre F, no restaurante Folhas Up no Centro do Rio de Janeiro no dia 23 de 
junho de 2017 

 

Andre F, 44 anos, casado, brasileiro, advogado, formado pela UERJ, morador de Ipanema, 
estudou no colégio Anchieta, (colégio de padres conteudista), duas filhas de 15 anos e 11 
anos, a primeira entrou na classe 1, mediante um termo de compromisso de adaptação de 6 
meses, a segunda no nursery. Cônjuge, 46 anos, brasileira, advogada, estudou na PUC RJ e 
Colégio Teresiano. Não moraram no exterior. O pai estudou administração e foi empresário e, 
a mãe, formada em Letras, foi funcionária pública. Atualmente, os dois são aposentados. 
Religião católica. 

Ele conta que a esposa e ele visitaram as escolas para tomar a decisão. Foram a Corcovado, a 
OLM e a Britânica. Gostaram das três, mas preferiram a Britânica por força da filosofia, do 
campus da escola, do ambiente, das professoras, das entrevistas. Todavia, não havia vaga.  

Explicou porque foram a Corcovado. Disse que um dos sócios do escritório onde ele 
trabalhava era diretor jurídico da Corcovado, o que facilitava o acesso a escola. Explicou que 
o processo de entrada é sabidamente conhecido como burocrático, porque é preciso dar carta 
de recomendação de 10 pessoas, fazer entrevistas, ter indicações, é um verdadeiro processo de 
lobby. Entretanto, eles não estavam convencidos sobre colocar a filha em uma escola de 
língua alemã e com cultura alemã. Outro motivo foi a carga diária. Ele queriam uma escola 
com horário integral, o que não é o caso da Corcovado.  

Foi, então, que eles conseguiram vaga na OLM, matricularam, pagaram a joia, mas nesse 
interim, a Britânica ofereceu a vaga também.  

Diante da pergunta sobre porque deixaram para fazer essa mudança no class 1, ele explicou 
que as filhas estavam na escolinha Batutinhas e ambos gostavam da escolinha porque era 
familiar e lúdica. Mas entenderam que a alfabetização já estava sendo realizada em português 
e queriam oferecer uma alfabetização bilíngue. Foi a partir dai que decidiram mudar a filha 
mais velha para a escola britânica. A mais nova entrou no nursery.  

Como foi no class 1, a filha teve que fazer um teste, mas ela não sabia em inglês. Por isso, 
tiveram que assinar um termo de compromisso. Para que desse certo, eles contrataram uma 
ex-professora da escola e, durante os meses de férias, a filha mais velha, de forma muita 
aplicada e dedicada, aprendeu o necessário para conseguir manter-se no class 1. Na entrevista 
em fevereiro do ano seguinte, a coordenadora aceitou sua filha, mas ainda com o período de 
probation de seis meses.  

E o fator de decisão entre OLM e a Britânica. Ele explicou que a OLM tem muito influência 
religiosa. Embora eles sejam católicas, preferem que a filha seja educada em escola laica. 

Sobre a questão de decisão sobre a escolha de uma escola bilíngue internacional, Andre disse 
que foi da esposa. Por ele, as crianças poderiam estudar no Santo Inácio, no Santo Agostinho, 
São Vicente, com linha conteudista. Sua esposa preocupava com essa linha porque tinha em 
mente uma escola que ensinasse a pensar e menos preocupado com o conteúdo. Ela insistiu 
muito. Ele achava que não precisava uma escola internacional pra ter suas filhas falando 
inglês. Daria para aprender com um curso, através de um intercâmbio ou coisa do gênero. Ele 
afirmou que, com o passar do tempo, ele concorda com a escolha da esposa, está muito 



129 

 

 

 

satisfeito com a escola. Suas filhas, são autônomas, independentes, têm opinião, sabem se 
colocar, querem ser pessoas melhores, se preocupam com a comunidade, com o meio 
ambiente, a escolha foi muito acertada. A escola dá ferramentas. O inglês não foi o fator de 
decisão. Foi o conjunto da obra. A oferta de tantas outras atividades, como música, artes, 
dança... 

Destacou a importância de oferecer às filhas um currículo internacional, uma possibilidade de 
fazer o que quiserem em qualquer lugar do mundo. Essa forma de pensar adveio da situação 
política do Brasil. Ele diz que não tem vontade que as filhas saiam pra fazer universidade fora 
do Brasil, mas a premissa é possibilitar uma escolha e a sua mais velha já externou o desejo 
de ir. Essa possibilidade é um diferencial que ele atribui um grande valor. Disse que não 
compreendia inicialmente, mas que, atualmente, está convencido de que é um diferencial 
importante. Citou as atividades esportivas, disse que sua filha participa dos Falcons, jogando 
voleibol, participa das olimpíadas da escola, é da classe especial de matemática, fez o Pre-
Dolf, ela toca piano, ou seja, ela tem influência através dos esportes, da música, das artes, ela 
lê muito, mais do que ele e a esposa juntos. Todas as potencialidades da filha se afloram, se 
desenvolvem na escola, muito mais do que em uma escola conteudista, certamente.  

Ele é fã da escola.  

Ele disse não ter muitos amigos pais da escola. Disse e incluiu a pesquisadora na definição do 
grupo dos pais que trabalham. Disse que tem também os pais super ricos, da alta sociedade 
em que as famílias se relacionam há décadas. Nesse caso, há um clubinho mais fechado, um 
vínculo maior, mas isso não prejudica em nada a experiência da escola. Relatou um jantar 
recente com um casal de amigos pais da escola. Contou a experiência dessa família com a 
escola que não foi muito boa. Esse casal tirou a filha da escola por conta de um problema com 
o professor de geografia. Segundo o relato, o professor não foi sensível a alergia de picada de 
insetos da aluna durante a viagem ao Pantanal. O ponto foi que a menina entrou em contato 
com a mãe, descumprindo a norma de não uso de telefone pelos alunos.  A mãe entrou em 
contato e o professor reagiu, chamando a aluna de mentirosa, traidora e a humilhou na frente 
dos demais alunos. Para ele, o professor deu muita importância a uma regra sem importância. 
A escola deu razão ao professor. A família decidiu tirar a filha da escola. Ela foi para a 
Americana.  

No caso anterior, a avaliação é que a escola não soube tratar o assunto. Entretanto, ele teve 
um problema de bullying com a filha e a escola soube endereçar bem. Um garoto implicava 
com a filha ao ponto de ele a agredir fisicamente. Andre entrou em contato com a escola, 
obedecendo os níveis hierárquicos internos, primeiramente com a coordenadora, depois com o 
líder do upper primary e, finalmente, com o diretor da unidade de Botafogo. Elogiou muito o 
diretor, disse que resolveu de forma exemplar. A escola disponibilizou ao menino um 
acompanhamento psicológico, porque ele estava passando por um desajuste familiar. Sua filha 
não sofreu mais nenhum incômodo. 

A filha deseja estudar fora, mas ele entende que ela não tem dimensão do que isso significa. 
Ele disse que a filha deseja ser jornalista de imprensa internacional. Ele enxerga isso de forma 
positiva porque é ambicioso e acredita que ela pode ser o que ela quiser. Comentou sobre a 
possibilidade de fazer algum curso de férias antes para que ela avalie se realmente quer 
estudar fora ou não. Ele disse que ela já fez uma colônia de férias na Suíça, mas a filha pediu 
para sair uma semana antes do tempo. Ela não achou que as aulas estavam adicionando muita 
coisa. Do contrário, ela viu interesse na troca de experiências e culturas com pessoas de todo 
o mundo. Por exemplo, ela dividiu quarto com uma menina da realeza do Kuwait. Ela pôde 
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absorver como questões particulares daquele país, como são os rituais e símbolos. Andre não 
acredita que a exposição a outras culturas na escola ou mesmo em viagens internacionais seja 
suficiente para dar uma dimensão de culturas internacionais. 

Na hipótese da escola britânica fechar, ele colocaria as filhas na OLM, na escola americana 
ou, no máximo, na Eleva. Ele desejaria mantê-las em uma escola com currículo internacional. 
Dar ainda a possibilidade de fazer essa ponte.  

Andre não tem intenções de deixar o Brasil porque sua profissão e da esposa condiciona a 
permanência aqui. Cogitou a possibilidade de sair quando se aposentar daqui a 20 anos, talvez 
no sul da França, nos EUA, dependerá de onde as filhas estarão. Disse que não quer 
envelhecer no Brasil, não acha bom. Não quer envelhecer pagando um plano de saúde de R$8 
mil/mês, não quer envelhecer em um lugar que não tem um sistema de saúde adequado para 
uma população idosa.  

Quanto aos elementos culturais brasileiros, enfatiza a festa junina, carnaval, feira dos livros,... 
Fora dos eventos, não vê elementos da cultura brasileira na rotina da escola. Ao contrário, 
enxerga elementos da cultura inglesa a todo instante, por exemplo: a pontualidade. Discorreu 
dizendo que, às vezes, o trânsito impede que as filhas cheguem na hora. Não é uma questão de 
sair mais cedo porque saindo às 7h da manhã, é tempo suficiente para deixar as filhas no 
horário na escola, mas quando a cidade alaga, cai uma árvore ou tem uma manifestação, não 
tem jeito. Ele disse que a escola é intransigente com esse assunto e isso o deixa frustrado e 
irritado, especialmente porque a escola baixou recentemente uma norma de detenção dos 
alunos que chegam atrasados. Ele acha isso um absurdo porque alega que não é culpa dos 
filhos. Se alguém tem que receber detenção seria ele que é responsável pela condução das 
crianças até a escola e não suas filhas. Sugeriu uma cobrança de multa, não admite 
reprimenda da filha de coisa que ela não deu causa. Não defende a não pontualidade, mas o 
radicalismo que a escola conduz o assunto e isso ele atribui a cultura inglesa.  

Outras características da cultura inglesa, a própria reunião do PTC (Parent and Children 
Consultation ou reunião de pais e mestres). Ele disse que o agendamento de reunião com os 
professores com duração de cinco minutos, cronometrados advém da cultura inglesa. O café 
com biscoitos nos corredores, a forma de endereçar os problemas, respeitando as 
competências e as hierarquias internas da escola, como eles formam os processos 
internamente, a ironia dos professores, a forma de pensar, todas são características da cultura 
inglesa. Dentro de sala, também vê aspectos da cultura inglesa no que tange às questões de 
meio ambiente, na preocupação com a leitura.  

Quanto aos valores da escola, Andre destaca que a escola trata todos igualmente, todos são 
importantes dentro do todo. Disse que cada um individualmente tem o seu valor. É o 
indivíduo dentro da comunidade. Compartilha com os valores da compaixão e da 
determinação. A escola, de fato, se importa com o indivíduo frente à comunidade. Entende a 
determinação porque a escola é exigente e abrangente. Quanto ao valor da integridade, não 
sabe, não lembra algo que destaque. Disse que pode ser. No entanto, contextualiza com base 
no fato de que a escola ser formada por alunos de famílias de uma elite local, filhos de 
pessoas poderosas, filhos de políticos. Acredita que o momento atual em que muitos políticos 
locais estão na cadeia por questões relacionadas aos crimes de corrupção gera um choque 
entre as crianças em relação aos valores ter ou ser. Disse e incluiu a pesquisadora nesse grupo 
que é parte de um grupo de pais que trabalha muito pra conseguir ter os filhos nessa escola. 
Mas indaga sobre os filhos do governador, do Cunha, do Cavendish, do Cortes, os netos dos 
bicheiros, todo um grupo de pessoas que obtêm recursos de origem ilícitas ou duvidosas. Para 
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ele, é uma contradição dentro da escola, é um assunto tabu na escola. Ele não acha que 
denigre a imagem da escola, mas acha que a escola não deveria negar o debate. As crianças 
não são as causadoras, mas seus pais não podem se escusados. Tiveram oportunidade de fazer 
o melhor, mas fizeram opções para o próprio umbigo e devem pagar, de forma severa, por 
isso. Isso deve ficar claro para as crianças. Citou uma pergunta da filha sobre o corruptor. Ela 
queria saber se isso era errado. Ele acha que a escola blinda o assunto. Citou o grupo do 
whatsapp com a presença da Adriana Ancelmo. Disse que no dia em que ela foi presa, as 
mães mandavam mensagens de solidariedade para a Drica. Ele contou que sua esposa, de 
forma muito educada, pediu para que as mensagens daquele grupo de whatsapp fossem 
restritas às questões da escola e das crianças. Para ele, as mães não podem expressar 
solidariedade em grupo porque não é a opinião de todas as mães. A propósito, para ele, essas 
pessoas são o que há de mais deletério na sociedade e é dever dos pais mostrar que não se 
compactua com isso. Eles devem ser julgados e devem pagar pelo o que fizeram.  

Sobre uma imagem para a escola, Andre disse que acha que é uma formadora de opinião. 
Citou um exemplo da filha mais nova que escreveu uma carta para o prefeito sobre o posto de 
saúde da favela Dona Marta. Pensou em comunidade de cidadãos conscientes, uma imagem 
de bem comum, de comunidade. Quanto à imagem que os amigos dele fazem da escola, 
Andre disse que os amigos acham que é uma escola de high society, de elite, de status social. 
Disse ser uma grande palhaçada, é um preconceito. Os amigos que têm os filhos na OLM ou 
na Corcovado o acham uma pessoa ‘besta’. Ele acha isso uma bobagem porque a mensalidade 
dessas escolas não é tão diferente da britânica. O sócio dele ganha igual a ele, não pode ser 
um problema pra ler pagar a britânica. Ele acha que é uma questão de prioridade, pois o que é 
importante pra ele não é o mesmo que o amigo acredita ser. O Andre disse que é uma despesa 
essencial para ele.  

Andre disse que associa a marca Jaguar por ser tradicional, com inovação, conhecimento e 
confiança.   

Disse que a filha participa do Bramun e gosta muito. Contou a questão do grupo da filha 
envolvia a África do Sul. Acha fabuloso. 

Quanto às melhorias, lembrou do programa de viagens internacionais que foi descontinuado. 
Ele gostaria que sua filha tivesse essa oportunidade de ir com a escola que tem outro peso. 
Citou as viagens nacionais, a do Pantanal, ele acha que são multidimensionais, plurais, muito 
boas. Do ponto de vista acadêmico, a dúvida é com o português. Ele não gosta do que ele vê 
escrito em português pelas filhas. Adicionalmente, pondera que a escola traz professores 
muito jovens e em início de carreira. Tem dificuldade de fixar os professores no Brasil e tem 
um turn over alto. Disse que a escola tem um apelo ótimo para os professores porque tem 
muitos recursos, vários treinamentos para os professores, que eles pagam cursos, mestrado. 
Abordou a questão dos professores ficarem assustados em lidar com famílias de alto poder 
aquisitivo aqui, que não configura a realidade da Inglaterra que tem uma classe média mais 
linear. 

Ele acha que a escola entrega o que promete. 

Andre foi a duas únicas reuniões do PTA e disse que não vai mais porque lá só discutem 
coisas desinteressantes, sem importância nenhuma, de quem não tem o que falar, coisa de mãe 
que implica com a professora, assuntos que deveriam ser endereçados de forma individual, 
coisa de mãe que tem tempo pra gastar. Ele disse que o PTA lida com questões filantrópicas, 
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com as atividades extracurriculares, isso é legal, mas não é atuante dentro das questões da 
escola.  
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APÊNDICE G - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM BELA P 
 

Entrevista com Bela P realizada no restaurante Folhas Up no Centro do Rio 
 de Janeiro no dia 30 de junho de 2017 

 

Bela P, 39 anos, solteira, natural de São Paulo, criada em Manaus, brasileira, formou-se em 
administração com especialização em marketing feito nos EUA, na infância estudou na escola 
militar de Manaus chamada de CMM, moradora de Ipanema, tem 2 filhas, 5 e 1 anos, a mais 
velha entrou na escola na série pre nursery. O cônjuge tem 34 anos, gaúcho, estudou em 
escola católica, cineasta, trabalha como produtor e diretor de filmes. Ela morou cinco anos 
nos EUA e dois anos na França. Sua religião é católica. Os pais são de origem chinesa, 
chegaram no Brasil na década de 50 e foram pra São Paulo. O pai é administrador e a mãe é 
economista. Os dois são empresários.  

Bela disse que sempre foi ela que puxou mais a questão da escola internacional. O esposo 
queria colocar a filha em uma escola católica, brasileira, possivelmente a Santo Inácio, que 
espelha sua própria formação. Ela, por outro lado, teve uma experiência fora do Brasil logo 
cedo e queria proporcionar às filhas a mesma oportunidade de ser cidadã do mundo. A escola 
é o instrumento para alcançar esse objetivo. O inglês é o presente para as filhas. O marido 
acatou a decisão. Com o passar do tempo, o marido se encantou com a escola. Ela diz que pra 
ele, mais do que a necessidade de permitir as filhas serem cidadãs do mundo, são os 
princípios, os valores que norteiam a escola. Disse que os valores da escola são relacionados à 
disciplina, ética e organização. 

Bela não olhou outras escolas. Estava decidida inicialmente entre a britânica e americana. 
Mas como o processo de admissão na britânica ocorreu de forma rápida não foi preciso 
começar o processo na americana. Além de ter preferência pela britânica mesmo porque já 
tinha conhecimento de experiências positivas de amigos e conhecidos. A experiência com a 
disciplina, com o método já testado e dentro de uma tradição. A escola americana, na sua 
perspectiva, tem uma visão mais liberal. 

Ela está muito feliz, acha que sua filha teve uma evolução muito boa na escola, mas reserva a 
participação da família na formação da educação da criança, não entrega toda a 
responsabilidade e frutos à escola. Ela gosta muito da multi culturalidade da sala da filha, pois 
há chineses, ingleses, italianos e suecos. Acha a filha muito generosa porque ela ajuda os 
estrangeiros em suas dificuldades.  

Só tem contato com os pais via whatsapp do grupo da turma da filha. Não tem amigos pais. 
Disse que nunca foi a uma reunião do PTA.  

Na hipótese da escola britânica fechar, ela transferiria a filha para a escola americana ou para 
a Eleva. Justificou a última, dizendo que se fala muito dessa nova escola, que eles pretendem 
ser uma escola de primeira linha, de elite, com todas as ferramentas pra fazer funcionar, só 
que não há histórico ainda pra saber se vai dar certo ou não e isso a faz questionar essa 
escolha, caso tivesse que tomá-la.  

Na época de sua filha escolher a universidade, ela diz que vai incentivar a filha a estudar fora. 
Ela quer, desde cedo, visitar universidades, o campus, pra tentar despertar o interesse sobre o 
assunto, mas, na época do ensino médio, será mais incisiva com as filhas. 
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Ela pensa em sair do país com a família, especialmente trabalhando em uma multinacional. 
Quer ir ou para Europa ou para os Estados Unidos. 

Bela acha que a escola tem poucos elementos da cultura brasileira. Ela sente falta da data 
festiva 7 de setembro. Para ela é uma data importante porque, como estudou toda vida em 
escola militar, tem essa data como um marco festivo. Citou o carnaval como outro exemplo de 
data meio fora de contexto na escola, diz que parece um carnaval de gringos. E, por outro 
lado, diz que eles comemoram datas que ela desconhece, como o Founder´s Day. Fora dos 
eventos, ela acha que é inevitável a presença da cultura brasileira por força dos alunos que, 
em sua maioria, são de famílias brasileiras. Ainda assim, vê um predomínio da cultura 
inglesa. A disciplina é presente através da filinha de manhã pra entrar em sala, a rotina bem 
definida, a preocupação com a alimentação saudável e a questão da independência. Citou a 
hora do almoço em que as crianças são estimuladas desde muito cedo a pegar a bandeja e se 
servirem de comida sozinhas e são supervisionadas para pegar comidas variadas e saudáveis. 
A cultura brasileira, para ela, é mais permissiva nesse sentido.  

Comentou que não gosta do processo de seleção para admissão de crianças com provas 
porque ela contesta o que efetivamente uma criança em tenra idade pode saber que a faça ser 
ou não escolhida para uma vaga. Ela disse que esse critério de seleção acontece no Santo 
Inácio.  

Pensando em uma imagem, ela lembrou da rainha da Inglaterra e das roupinhas tradicionais. E 
quanto à imagem que as pessoas fazem da escola, ela disse que a visão elitista ainda existe, 
mas que, hoje em dia, não é mais uma verdade imbatível. Ela não vê realidades tão 
discrepantes entre as famílias da escola. Ela sente orgulho em falar que a filhas estudam lá. 
Pode ser elitista, mas a reputação da escola é boa. Bela trouxe a construção das amizades 
internas e espelhou com a realidade das escolas americanas que são boas em formar grupos, o 
que chamou de panelinhas. Há laços fortes. Quanto às características dessa marca escola 
britânica, ela sugeriu a tradição, a seriedade, a disciplina e a união dos alunos.  

Ela se auto definiu uma cidadã do mundo pela sua própria experiência de vida, mas acha que 
isso não é uma realidade entre os pais da escola. Ela acredita que os pais escolhem essa escola 
mais pela tradição do ensino ou, ainda, pela questão da elitização e menos por questões de 
tornar os filhos cidadãos do mundo. Citou o exemplo da filha que durante o fim de semana 
ficou selecionando no guarda roupa, roupas para o projeto share the warmth. Ela mesmo não 
tinha visto qualquer comunicado da escola, mas, para ela, isso demonstra a preocupação 
incutida nas crianças desde cedo com o outro, de fazer o bem, de ser melhor cidadão. O dia do 
verde é outro exemplo.  

Sobre os valores que a escola prega, ela lembrou a tradição, a disciplina, ser um cidadão do 
bem e ser internacional. Bela disse que eles trabalham esses valores. Pontuou que acha os 
eventos bem bolados, mas desorganizados. Quando a pesquisadora citou os três valores da 
escola, ela disse que a compaixão não seria uma palavra que ela traria a mente facilmente 
como um valor da escola, mas que vê ligação com que ela citou da preocupação da filha com 
o outro e, então, concordou com o valor. Sobre a determinação, sem dúvida, concordou 
porque vê a filha sem manha, determinada naquilo que quer e independente.  

Não teve problemas com a escola até o momento. Demonstrou preocupação com o inglês das 
professoras, mas não sabe se isso vai atrapalhar, acredita que não. A questão da elitização não 
é uma questão para ela, desde que não seja tudo para as filhas, não pode ser a única realidade 
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de vida delas. Explicou que suas filhas vão entender que não são sócias de clubes ou que não 
frequentam estações de esqui na Suíça. Isso deve ficar claro para elas.  

Sobre a frequência de filhos de políticos e a questão da corrupção, ela disse que não vincula a 
escola a essa questão. 
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ANEXOS 

 

 
Figura 2 - Tela do Website de notícias do BRAMUN, realizado em março de 2017. 

 

 

 
Figura 3 - Foto dos estudantes e professores que participaram do BRAMUN 2017, em Salvador, em 
março de 2017. 
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Figura 4 - Foto dos estudantes e professores que participaram da Mini ONU, no sitio da Barra Rio de 
Janeiro, em maio de 2017. 
 

 


