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RESUMO 

 

Objetivo – No contexto das transformações no mercado de educação básica no Brasil, o 

objetivo desta pesquisa foi compreender as expectativas familiares em relação à escolarização 

bilíngue. Mais especificamente, buscou-se analisar as razões e motivações que tem levado 

pais e mães a matricularem seus filhos em escolas que oferecem educação bilíngue, incluindo 

o entendimento da relação entre essa escolha e as expectativas em relação às suas carreiras. 

Metodologia – Para o alcance dos objetivos propostos, optou-se pela condução de uma 

pesquisa qualitativa e exploratória, com a participação de 15 pais e mães de alunos e alunas 

do ensino fundamental, matriculadas em escolas que oferecem educação bilíngue no Rio de 

Janeiro. A seleção dos sujeitos foi feita de forma intencional, a partir da rede de 

relacionamento do autor.  

Resultados – Os resultados apontaram quatro principais motivações para a opção pela 

educação bilíngue: aquisição do domínio nativo da língua inglesa, percebido como necessário 

para a vida e a carreira; aquisição de conhecimentos e habilidades que facilitem a transição 

para o ensino superior e a inserção profissional; aquisição de capital social e simbólico. Para 

alguns participantes, a educação bilíngue também foi percebida como um caminho que 

viabiliza a transição para o ensino superior e/ou para uma carreira no exterior. Neste caso, a 

motivação parece ser decorrente do cenário de violência no Rio de Janeiro, da crise 

econômica nacional, e como estratégia de distinção social associada à democratização do 

acesso ao ensino superior no Brasil.  

Limitações – O estudo contou com um número relativamente pequeno de participantes, o que 

pode ter levado a uma perspectiva incompleta do fenômeno sob estudo.  

Contribuições práticas – Os resultados do estudo apontaram diferentes aspectos valorizados 

pelos pais na opção pela educação bilíngue, contribuindo para um melhor entendimento da 

dinâmica deste novo segmento do mercado educacional, que vem crescendo e atraindo novos 

investimentos. Esse conhecimento pode ser útil tanto para essas escolas quanto para cursos de 

inglês e escolas não-bilíngues que se veem diante de escolas dispostas a entregar uma 

formação mais completa e internacional, não somente com o ensino do inglês, mas também 

com o ensino em inglês.  

Contribuições para a sociedade – Ao lançar luz sobre as perspectivas dos pais/mães, espera-

se contribuir para que as escolas possam oferecer uma educação mais alinhada a essas 

expectativas e às necessidades educacionais das crianças e jovens. 

Palavras-chave: Educação bilíngue; Educação básica; Ensino fundamental; Mercado 

educacional; Inserção profissional; Carreira. 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – In the context of transformations in the basic education market in Brazil, the 

objective of this research was to understand family expectations regarding bilingual 

schooling. More specifically, it sought to analyze the reasons and motivations that have led 

fathers and mothers to enroll their children in schools that offer bilingual education, including 

understanding the relationship between this choice and expectations regarding their careers. 

Design/methodology/approach – To achieve the proposed objectives, a qualitative and 

exploratory research was carried out, with the participation of 15 parents of elementary school 

students, enrolled in schools that offer bilingual education in Rio de Janeiro. The selection of 

the subjects was made intentionally, based on the author's relationship network. 

Findings – The results indicated four main motivations for the choice of bilingual education: 

acquisition of the native English language domain, perceived as necessary for life and career; 

acquisition of knowledge and skills that facilitate the transition to higher education and 

professional insertion; acquisition of social and symbolic capital. For some participants, 

bilingual education was also perceived as a path that enables the transition to higher education 

and / or a career abroad. In this case, the motivation seems to be due to the scenario of 

violence in Rio de Janeiro, the national economic crisis, and as a strategy of social distinction 

associated with the democratization of access to higher education in Brazil. 

Research limitations – The study had a relatively small number of participants, which may 

have led to an incomplete perspective of the phenomenon under study. 

Practical implications – The results of the study pointed to different aspects valued by parents 

in opting for bilingual education, contributing to a better understanding of the dynamics of 

this new segment of the educational market, which is growing and attracting new investments. 

This knowledge can be useful for bilingual schools and projects, for private English courses 

and non-bilingual schools facing schools willing to deliver more complete and international 

training, not only teaching English but also in English.  

Social implications – By shedding light on parents' perspectives, it is hoped that schools will 

be able to offer education that is more in line with these expectations and the educational 

needs of children and young people. 

Keywords: Bilingual education; Basic education; Elementary School; Educational market; 

Professional insertion; Career. 

Category: Master’s thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário de globalização econômica e cultural tem tornado o domínio de línguas 

estrangeiras cada vez mais importante, com destaque para o inglês (ALTBACH, 2007; 

BOUSSEBAA; BROWN, 2017; KIRKPATRICK, 2011). No Brasil, no entanto, o ensino 

dessas línguas tem avançado lentamente. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação 

Nacional (Lei N
o 

9.394/1996) exigia o ensino de uma língua estrangeira no currículo dos 

ensinos fundamental e médio (BRASIL, 2017a). O ensino da língua inglesa especificamente 

só passa a ser obrigatório com a aprovação da Lei N
o
 13.415/2017, que alterou a LDB 

(BRASIL, 2017b). Em ambos os casos, a preocupação parecia centrada no conhecimento 

instrumental, envolvendo apenas a leitura e interpretação de textos. 

Nas escolas públicas, o problema tende a ser ainda mais grave, por haver pouco apoio 

ao professor em sala de aula (TV, internet, computador) e problemas com material didático, 

além da dificuldade de avaliação desse aprendizado (JARETA, 2015). Embora as escolas 

particulares possuam melhores condições de incrementar o mínimo estabelecido por lei, é 

possível dizer que, historicamente, com exceção das escolas internacionais, o 

desenvolvimento de habilidades orais de língua estrangeira foi deixado em segundo plano 

nesses estabelecimentos. 

Esta realidade favoreceu a expansão de cursos particulares de inglês, que passaram a 

suprir a crescente demanda por esse bem cultural, em especial a oralidade não atendida pelas 

escolas. Além dos tradicionais cursos de inglês, Nogueira, Aguiar e Ramos (2008) revelam 

que uma parcela significativa das classes médias tem investido em outros “recursos 

internacionais”, incluindo as escolas bilíngues ou internacionais e as viagens de intercâmbio, 

de curta ou longa duração. Nesse sentido, a fluência numa língua estrangeira e o 

conhecimento de diferentes países e culturas têm sido percebidos pelos pais como essenciais 

na educação de seus filhos (AGUIAR, 2007; ALMEIDA, 2015; NOGUEIRA; AGUIAR; 

RAMOS, 2008). 

Essa preocupação parece se reproduzir em outros países do mundo. Kim e Bang 

(2016), por exemplo, destacam que a busca por uma educação de alta qualidade tem levado os 

sul-coreanos a destinar grande volume de recursos para a educação de seus filhos – incluindo 

viagens de estudos para países de língua inglesa –, num movimento que os autores 

denominaram “febre de educação” (education fever).  
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De acordo com o último censo escolar do Ministério da Educação (MEC), o Brasil tem 

cerca de 40 mil escolas privadas, 21% do total de 184 mil unidades (INEP, 2018). A 

Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (ABEBI) estima que, no máximo, 3% das escolas 

particulares (1,2 mil) tenham algum ensino bilíngue. A título de comparação, na Argentina, 

Uruguai e Chile, esse percentual chega a 8% (MARINI, 2018). 

Sob a ótica da sociologia, a escolha de escola não estaria isenta de uma racionalidade 

instrumental, mas é entendida, em primeiro lugar, como uma ação imersa em um contexto 

social e cultural, tratando-se de um comportamento coletivo, de caráter relacional (BALL; 

BOWE; GEWRITZ, 1995; BALL; VINCENT, 1998). De forma análoga, teóricos do 

comportamento do consumidor também destacam que as escolhas emergem tanto da vida 

social cotidiana quanto de forças estruturais de larga escala, incluindo a divisão de classes 

sociais e os processos históricos e globais (ASKEGAARD; LINNET, 2011). 

A literatura sociológica tem mostrado que a forte expectativa sobre a vida escolar dos 

filhos é uma característica das famílias de alta renda, que veem a educação como veículo de 

manutenção de seu status social (ALMEIDA, 2015; BOURDIEU, 2007). No Brasil, o estrato 

superior da classe média também parece estar em busca de uma formação mais completa e 

internacional que contribua para o sucesso profissional dos filhos, realidade que tem 

movimentado o mercado de escolas premium. Estas escolas buscam oferecer uma formação 

cosmopolita e global, com a promessa de ampliar as possibilidades de uma inserção 

profissional privilegiada para seus alunos. 

Desta forma, no contexto das transformações no mercado de escolas privadas no 

Brasil, o objetivo desta pesquisa é compreender as expectativas familiares com relação à 

escolarização bilíngue. Mais especificamente, buscou-se analisar as razões e motivações que 

tem levado pais e mães a matricularem seus filhos em escolas que oferecem educação 

bilíngue, incluindo o entendimento da relação entre essa escolha e as expectativas em relação 

à carreira dos filhos. 

Para o alcance dos objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa qualitativa e 

exploratória, com pais e mães cujos filhos cursam o ensino fundamental em escolas bilíngues 

na cidade do Rio de Janeiro. Participaram do estudo 15 pais/mães, residentes na Zona Sul e na 

Barra da Tijuca, pertencentes às classes média e alta da sociedade. 
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Esta pesquisa tem relevância tanto teórica quanto prática. De uma perspectiva teórica, 

busca-se contribuir para o campo de estudos de carreiras e inserção profissional, com foco na 

percepção dos pais sobre a importância da internacionalização das experiências escolares e 

suas ações em relação à educação dos filhos. Este estudo também busca contribuir para a 

literatura da sociologia da educação, ao abordar em maior profundidade as motivações 

relativas à escolaridade dos filhos por parte de pais e mães de classes mais favorecidas, com 

foco especificamente na educação bilíngue.  

Além disso, os resultados do estudo lançam luz sobre os aspectos valorizados pelos 

pais na escolha de escolas e projetos bilíngues, contribuindo para um melhor entendimento da 

dinâmica deste novo segmento do mercado educacional, que vem atraindo a atenção de 

investidores. Do ponto de vista aplicado, esse conhecimento pode ser útil tanto para o 

segmento de escolas premium quanto para os cursos de inglês e escolas não-bilíngues que se 

veem diante de escolas dispostas a entregar uma formação mais completa e internacional, não 

somente com o ensino do inglês, mas também com o ensino em inglês.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Norteado pelos objetivos da pesquisa, de compreender mais a fundo a opção de pais e 

mães pela educação bilíngue para seus filhos, construiu-se o referencial teórico a partir de 

dois temas que parecem dar pistas sobre o crescimento do interesse das famílias por esse tipo 

de educação: a internacionalização do trabalho e do ensino superior, e o processo de 

fechamento social das elites econômicas por meio da escolarização. Antes, porém, discute-se 

brevemente o contexto da educação básica no Brasil.  

2.1 Educação Básica no Brasil 

O sistema educacional brasileiro está dividido em dois grandes grupos, a educação 

básica e a educação superior, sendo que a educação básica compreende a educação infantil e 

os ensinos fundamental e médio (IBGE, 2019). De acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, 82% dos estudantes do ensino fundamental – foco 

deste estudo – frequentavam escolas públicas em 2018 (IBGE, 2019). Este dado reflete não 

somente onde as crianças das classes populares estão, mas a tendência de fuga do ensino 

público por parte das classes médias, com exceção das escolas federais de prestígio, como o 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp-UFRJ) e as unidades 

do Colégio Pedro II na capital fluminense, que tradicionalmente apresentam indicadores de 

aprendizado bastante positivos.  

De acordo com Cerbasi (2015), os gastos com a escola geralmente representam entre 

10% a 15% do orçamento da família, e são as famílias brasileiras com renda entre R$ 3.500 e 

R$ 6.000 as que proporcionalmente mais gastam com educação. Já um levantamento da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 

(FECOMERCIO-SP, 2016) aponta que as famílias de Classe B, com renda entre R$ 7.324,34 

e R$ 12.207,22, gastam em média 17,4% do seu orçamento com educação, sendo as que 

proporcionalmente mais gastam – ver Gráfico 1. Esses resultados revelam que, relativamente 

às classes populares, as classes médias tendem a investir mais fortemente na escolarização dos 

filhos, posicionando o acesso a serviços educacionais de qualidade como uma estratégia e 

uma prioridade. 

 

 



 

 

 

6 

 

Gráfico 1 – Percentual da renda destinado à educação 

 
        Fonte: FecomercioSP 

 

Nos últimos anos, após o processo de consolidação de investimentos em faculdades, 

grandes grupos de investidores têm feito aquisições no setor de educação básica no Brasil, que 

se mostra um mercado bastante rentável quando comparado ao ensino superior. Com um 

período de permanência maior e uma evasão significativamente mais baixa, a educação básica 

tornou-se objeto de interesse de investidores que percebem na educação privada brasileira um 

grande potencial (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018). Neste universo de mais de 40 mil escolas 

em todo o país, observa-se uma ampla diversidade de propostas educacionais, incluindo o 

segmento que oferece educação bilíngue, objeto deste estudo.  

Não há na legislação brasileira regulamentação sobre a atuação de escolas bilíngues. 

Nos estados, poucos têm alguma regulamentação sobre o que torna uma escola bilíngue, 

incluindo Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. No Rio de Janeiro, o Art. 1º da deliberação 

do Conselho Estadual de Educação (CEE), número 341, de 12 de novembro de 2013, diz que 

“a escola bilíngue é o ambiente em que se falam duas línguas, onde ambas são vivenciadas 

por meio de experiências culturais, em diferentes contextos de aprendizado e em um número 

diversificado da disciplina, de forma que o aluno incorpore o novo código como se fosse sua 

língua nativa, ao longo do tempo”. Sobre a autorização para que seja considerada bilíngue, o 

Conselho aponta uma série de exigências, incluindo que a escola “deve apresentar Matriz 

Curricular com carga horária de, no mínimo, 800 (oitocentas) horas-aula, sendo estas 

destinadas às disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada, obrigatórias, 
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ministradas na língua portuguesa e complementadas por outra carga horária que contemple a 

necessidade de ensino da língua estrangeira adotada”.  

As escolas se apresentam como bilíngues ou como detentoras de programas bilíngues 

através de diferentes modalidades. Uma delas é a extensão da carga horária de inglês, que 

parece uma alternativa comum no mercado de educação carioca, com a escola oferecendo 

inglês diário (aumento da carga horária), sem alterar significativamente sua operação. Outro 

modelo é o das escolas de educação infantil, onde a oferta de imersão total ou parcial em 

inglês é vendida como uma forma de interagir em inglês, por meio da língua, não 

necessariamente com aulas de inglês, mas sim em inglês como Math, Science, Language and 

Arts, integradas ao currículo brasileiro para o Fundamental I ou separadamente para o 

Fundamental II e médio. Também existem os programas bilíngues extracurriculares. Algumas 

escolas oferecem o programa de high-school para dupla certificação não-obrigatório que é 

cobrado a parte, por exemplo. 

Faz-se necessário também destacar algumas características das escolas bilíngues que 

as distinguem das internacionais. Primeiramente, a grade curricular das escolas bilíngues é 

regulada pela legislação brasileira e o ano letivo é o mesmo das escolas não-bilíngues 

brasileiras, de fevereiro a dezembro. No caso das internacionais, a grade curricular segue a 

legislação do país de origem e, em alguns casos, o ano letivo começa em setembro. Outro 

ponto é que não há exigência de estrangeiros no quadro de funcionários das escolas bilíngues, 

apesar de haver professores fluentes na língua estrangeira, em geral. No caso das 

internacionais, tradicionalmente, há uma porcentagem de estrangeiros nascidos no país que 

originou aquela determinada metodologia de ensino.   

Além de oferecer educação bilíngue, as escolas consideradas premium prometem uma 

formação completa, englobando conhecimento técnico, habilidades socioemocionais, 

bilinguismo e conhecimento de outras culturas. A busca por uma formação internacional, que 

não se limita ao domínio oral da língua estrangeira, parece fazer parte dos valores e anseios de 

uma classe média disposta a investir uma boa parcela de sua renda em educação e, também 

das elites econômicas que buscam a manutenção de sua condição privilegiada (AGUIAR; 

NOGUEIRA, 2012; ORELLANA et al., 2018). A expansão do interesse por parte dos 

pais/responsáveis por esse tipo de escola representa um desafio para as escolas tradicionais 

não-bilíngues e os cursos livres de inglês.  
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Em um cenário de expansão dos mercados de educação básica, a escolha de escola 

ganha relevância. Estabelecimentos buscam se diferenciar para competir pela preferência de 

pais de alunos, que passam a ser considerados importantes agentes dinamizadores dos 

sistemas de ensino (ORELLANA et al., 2018). Sob uma ótica estritamente econômica, as 

escolhas por um estabelecimento de ensino no mercado educacional seriam explicadas como 

uma busca racional de maximizar ganhos e minimizar perdas. A decisão de pais seria norteada 

pela ponderação de fatores como distância, custo e qualidade da escola. Essa visão tende a 

considerar as famílias como unidades isoladas, que tomam suas decisões segundo uma 

racionalidade instrumental e independente do meio social. A literatura sociológica, no 

entanto, aponta que esta escolha é predominantemente influenciada por outros fatores, 

conforme será discutido mais à frente. Antes, porém, abordamos a questão da 

internacionalização dos negócios e da educação e a importância do domínio de línguas 

estrangeiras – especialmente o inglês – nesse contexto. 

2.2 Internacionalização dos negócios e da educação 

2.2.1 Globalização e o mundo do trabalho 

O mundo do trabalho vem sendo influenciado pela globalização, ampliando os 

deslocamentos de trabalhadores ao redor do mundo (KRAIMER; TAKEUCHI; FRESE, 2014; 

POHLMANN; VALARINI, 2013). A ampla e crescente literatura sobre expatriação e o 

debate em torno de diversas formas de trabalho global são evidências desse movimento 

(KRAIMER; TAKEUCHI; FRESE, 2014; SHAFFER; KRAIMER; CHEN; BOLINO, 2012). 

Kraimer et al. (2014) definem trabalho global (global work) como qualquer experiência de 

trabalho que envolva desde interações virtuais com colegas ou clientes internacionais até a 

expatriação, que envolve a mudança do trabalhador para um país estrangeiro. 

Nos estudos sobre expatriação, destacam-se dois tipos principais, os expatriados 

corporativos, que são enviados por suas organizações para viver e atuar em outro país, e os 

expatriados voluntários, que optam, por iniciativa pessoal, desenvolver carreira fora de seu 

país natal (ARAUJO; TEIXEIRA; CRUZ; MALINI, 2012; SHAFFER et al., 2012).  

Com relação às outras formas de trabalho global, pode-se destacar os chamados 

“flexpatriates”, que abrem mão de família e vida pessoal para trabalhar em múltiplos projetos 

de curto prazo em diferentes países, os viajantes internacionais, que viajam frequentemente a 

trabalho, mas mantêm residência num mesmo país, e os “global domestics” que, apesar de 
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permanecerem no seu país de nascimento, trabalham em corporações multinacionais ou lidam 

diretamente com pessoas de outras nacionalidades – por exemplo, trabalhadores da indústria 

do turismo. Em todos os casos, o domínio de uma língua estrangeira é essencial para a 

inserção e o desempenho no trabalho. 

Num estudo sobre a internacionalização de carreira no contexto brasileiro, Pohlmann e 

Valarini (2013) apontam haver 21 executivos estrangeiros entre os 100 top managers 

estudados, o que poderia levar a conclusões a respeito de um processo mais intenso de 

internacionalização da carreira de altos executivos no Brasil. Porém, quando estes dados são 

analisados mais de perto, verifica-se que todos os 21 executivos estrangeiros atuam em 

empresas multinacionais no Brasil, decorrentes de processos de expatriação organizados pela 

própria empresa.  

No cenário de internacionalização da educação e dos negócios em nível global, a 

questão do idioma emerge como ponto de destaque (NEELEY, 2013). Na medida em que o 

uso de uma língua única tende a estimular uma maior cooperação, essa internacionalização 

também parece estar resultando na chamada englishization, que vem tornando o inglês a 

língua franca dos negócios e do mundo acadêmico (ALTBACH, 2007; BOUSSEBAA; 

BROWN, 2017; KIRKPATRICK, 2011). 

Pesquisas apontam que cada vez mais empresas multinacionais – independentemente 

de nacionalidade – têm exigido que seus funcionários se comuniquem e desenvolvam seu 

trabalho em inglês (BOUSSEBAA; BROWN, 2017; NEELEY, 2012). Esse movimento é 

corroborado por um estudo da Global English Corporation (2013), envolvendo 77 países, 

segundo o qual 91% dos trabalhadores pesquisados tinham o conhecimento do inglês como 

importante ou essencial para sua atuação profissional, conforme mostra o Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Importância do inglês para o trabalho atual 
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       Fonte: Global English Corporation, 2013. 

 

 

 

2.2.2 Internacionalização da educação 

A globalização também tem impactado a educação ao redor do mundo, com destaque 

para o ensino superior. Choudaha (2017) destaca três diferentes movimentos de 

internacionalização do ensino superior sob a perspectiva dos estudantes. O primeiro engloba 

os anos de 1999 a 2006 e é associado ao interesse dos estudantes por instituições de ensino 

com tradição em pesquisa, especialmente nas áreas de engenharia e ciências. A segunda 

“onda” abrange os anos de 2006 a 2013, com o foco mudando para as áreas de negócios. Por 

fim, a terceira onda abarca os anos de 2013 a 2020, com o foco dos estudantes se voltando 

para a busca de maior empregabilidade e perspectivas de carreira.  

Especificamente no contexto europeu, o Processo de Bolonha, assinado em 1999, 

criou uma área europeia de educação superior, resultando na criação de inúmeros programas 

acadêmicos em inglês (ARAUJO, SILVA, DURAES, 2018; KIRKPATRICK, 2011; LIMA; 

AZEVEDO; CATANI, 2008). Seu objetivo inicial era o desenvolvimento de um sistema 

educacional reconhecido e comparável para todos os países da área, o que facilitaria a 

mobilidade de alunos, professores e pesquisadores. O Processo de Bologna conta atualmente 

com 48 países signatários e, segundo dados da própria comissão responsável, tem apresentado 

resultados positivos em termos de qualidade do ensino e em relação à mobilidade e 

empregabilidade dos alunos (EUROPEAN COMMISSION/EACEA, 2018). 

Kirkpatrick (2011) discute o processo de internacionalização no contexto asiático e 

chama a atenção para a crescente oferta de programas em inglês nos países da região. 
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Segundo o autor, esse movimento teria uma motivação econômica, dado o potencial retorno 

financeiro de tais iniciativas. Ao mesmo tempo, o autor alerta para o risco às línguas locais 

associado a esse movimento.  

Assim como no ambiente de negócios, o inglês também aparece como a língua franca 

da cooperação acadêmica, e ainda como língua internacional para a disseminação de 

conhecimento (KIRKPATRICK, 2011). Esse processo de internacionalização da educação e 

dos negócios vem, naturalmente, ampliando os debates a respeito da crescente hegemonia da 

língua inglesa e, também, em torno da importância do domínio de idiomas.  

Alguns dados são ilustrativos do predomínio da língua inglesa na academia. Segundo 

Altbach (2007), os sistemas acadêmicos de língua inglesa respondem por mais de 50% dos 

estudantes internacionais do mundo. Além disso, as principais revistas acadêmicas são 

publicadas em inglês, dado que grande parte de seus editores e autores são provenientes de 

universidades de língua inglesa. O autor ainda destaca que o inglês é a segunda língua mais 

estudada no mundo (ALTBACH, 2007). 

De acordo com Martins (2015), embora o Brasil possua universidades de alta 

qualidade acadêmica, elas ocupam posições bastante modestas nas avaliações internacionais. 

O autor pondera que, para as instituições que ambicionam ocupar posições de destaque no 

ensino superior internacional, seria necessário desenvolver políticas e realizar investimentos 

específicos. 

O processo de internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras 

avançou nos últimos anos, mas ainda de forma tímida. Segundo pesquisa realizada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2017), ainda são 

necessários ajustes para torná-lo mais eficiente. O estudo também aponta que há uma 

internacionalização passiva, que ocorre por meio da mobilidade de professores e alunos 

brasileiros para o exterior, mas com baixa atração de profissionais internacionais. 

Apesar de ter sua importância reconhecida, os números sobre o conhecimento de 

inglês no Brasil ainda são bastante tímidos. Pesquisa do British Council (2014) aponta que 

apenas 10,3% dos jovens brasileiros com idade entre 18 e 24 anos afirmavam possuir algum 

conhecimento do idioma, percentual que se reduz para 5,1% se considerarmos toda a 

população com 16 anos ou mais – ver Gráfico 3.  

Gráfico 3 – Conhecimento de inglês do brasileiro 
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           Fonte: British Council, 2014. 

 

A pesquisa do British Council (2014) também destaca o papel do ensino superior 

como veículo de inserção profissional para o brasileiro, já que 78% o enxergam dessa forma. 

Isso nos remete à transição entre escola/universidade e mercado de trabalho. O cenário até 

aqui descrito – de internacionalização de negócios e, consequentemente, de “englishização” 

dos espaços corporativos e acadêmicos – parece explicar a crescente demanda por escolas 

com recursos internacionais (NOGUEIRA et al., 2008).  

Esta temática é abordada na próxima seção, que começa com uma breve discussão a 

respeito da sociologia da educação de Bourdieu e segue com o debate sobre estratégias 

educacionais no Brasil e no mundo.  

2.3 Estratégias educacionais e distinção social  

2.3.1 Contribuições da sociologia da educação de Bourdieu 

É possível encontrar, em diversos estudos da Sociologia da Educação, conceitos que 

contribuem para o entendimento de como pais das classes médias se relacionam com a 

escolarização de seus filhos. Por refletirem a influência de Pierre Bourdieu, alguns conceitos 

do pensamento desse sociólogo recuperados por pesquisadores brasileiros (BONAMINO et 

al., 2010; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002) merecem uma consideração especial. 

Até meados do século XX, prevalecia a ideia de que o amplo acesso à escola pública e 

gratuita, na França, seria suficiente para garantir a igualdade de oportunidades e reduzir os 

privilégios das classes mais favorecidas (BONAMINO et al., 2010). A partir de 1960, como 
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desdobramento do trabalho de Pierre Bourdieu, a escola passa a ser vista como um espaço que 

produz e reproduz desigualdades sociais, perdendo o status de transformadora e 

democratizante da sociedade, e passando a ser entendida como uma instituição que mantêm e 

legitima privilégios sociais (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002; p. 16). A escola seria um 

espaço que tem como base referências culturais e linguísticas das classes dominantes, 

exigindo um conjunto de habilidades que somente os membros dessas classes possuiriam 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002; p. 16).  

O legado de Bourdieu se faz sentir na atenção que se passou a dar à origem social dos 

estudantes para a compreensão de alguns fenômenos ligados à educação, especialmente as 

desigualdades no desempenho escolar de alunos de diferentes classes sociais. Bourdieu nega o 

caráter autônomo do sujeito individual e rompe com a noção de mérito pessoal como fator 

explicativo dessas diferenças, buscando apontar que é preciso considerar as diferentes 

vantagens decorrentes da origem familiar dos alunos (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). No 

seio dessa discussão, Bourdieu destaca o importante papel dos capitais cultural e social, que 

seriam tão ou mais importantes do que o capital econômico, expresso em bens materiais, 

renda e riqueza. 

A noção de capital cultural foi pensada a partir de três formas: incorporada, objetivada 

e institucionalizada. O capital cultural pode ser incorporado no seio das famílias, por meio da 

assimilação de conhecimentos, gostos, idiomas, códigos e padrões culturais, entre outros tipos 

de saberes. Cabe dizer que o processo que converte essa forma de capital em parte integrante 

da pessoa formaria o chamado habitus. Já a forma objetivada de capital cultural seria a 

expressão objetiva desses conhecimentos, ou seja, sua forma material, como bens culturais 

(livros, esculturas, etc.). Por fim, o capital cultural institucionalizado são as titulações 

escolares, sendo aquelas de mais difícil acesso, as mais valorizadas. Para Bourdieu, o capital 

cultural incorporado seria o maior definidor do destino escolar, o elemento de herança 

familiar com maior impacto no desempenho. Esta visão ganha destaque por diminuir o peso 

econômico, comparativamente ao cultural, na explicação das desigualdades escolares 

(BONAMINO et al., 2010; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). 

No que se refere ao capital cultural institucionalizado, os investimentos na carreira 

escolar estariam relacionados às perspectivas de retorno, intuitivamente estimados, com o 

título escolar, tanto no mercado de trabalho quanto nas relações sociais. Nesse sentido, os 

grupos sociais – frente aos sucessos e fracassos vividos por seus membros – tendem a adequar 
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seus investimentos às chances objetivas que terão no universo escolar. A probabilidade de 

êxito faz com que cada grupo invista mais ou menos em termos de dedicação, tempo e 

recursos financeiros (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). As experiências positivas e 

negativas construiriam um conhecimento prático, não totalmente consciente, do que está ou 

não ao alcance daquele grupo, dentro de sua realidade (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002).  

Com relação ao capital social, Bourdieu buscou chamar a atenção para os benefícios 

individuais decorrentes da participação ou pertencimento do indivíduo em certas redes ou 

grupos sociais. Trata-se de uma vantagem ou um capital, na medida em que os indivíduos 

podem se apropriar dos recursos materiais e simbólicos que circulam ou são trocados entre os 

membros dessas redes (BONAMINO et al., 2010). Ao serem mobilizados pelas famílias, 

esses recursos, via de regra, podem conduzir a níveis socioeconômicos mais elevados, pois o 

capital social pode gerar capital econômico.  

As informações sobre a estrutura e os modos de funcionamento do sistema escolar são 

utilizadas pelos pais nas decisões cruciais e na definição de estratégias relativas às trajetórias 

de seus filhos. Essa vantagem reflete os capitais cultural e social, pois não tem origem apenas 

na experiência escolar dos pais, mas também nos contatos pessoais com amigos e parentes 

que tenham familiaridade com esse sistema (BOURDIEU, 2008b; NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2002). 

Bourdieu identifica diferenças na relação das famílias com a escolarização dos filhos 

segundo as classes sociais. No caso das elites, a posse dos capitais econômico e cultural 

representam poderosos “princípios de diferenciação” do espaço social, sendo suas condutas 

regidas pelo princípio da distinção. No âmbito dessas famílias, o sucesso escolar é tido como 

algo natural, de forma a não exigir grande mobilização familiar. Este grupo busca na escola 

uma certificação que legitime o acesso às posições de comando já garantidas pela posse do 

capital econômico (BOURDIEU, 2008c; NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002).  

Nas classes médias, haveria uma vontade de ascensão social em direção às elites. O 

autor destaca três componentes desse esforço: o ascetismo, o malthusianismo e a boa vontade 

cultural. O ascetismo representa os sacrifícios do presente em nome de um projeto futuro, 

levando à postergação de outros gastos em favor dos investimentos em educação. Já o 

malthusianismo envolve a propensão ao controle de fecundidade, permitindo que os 

investimentos em educação possam ser concentrados em poucos filhos. Por fim, “a boa 
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vontade cultural se caracterizaria pelo reconhecimento da cultura legítima e pelo esforço 

sistemático para adquiri-la” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 25). 

Já entre as classes populares, cujo cotidiano é marcado por urgências e pressões 

materiais, sua conduta seria mais marcada pela “escolha do necessário”. Suas chances são 

reduzidas pela falta de recursos econômicos, sociais e, acima de tudo, culturais necessários 

para um bom desempenho escolar. Essa combinação de carência de recursos e elevado risco 

acaba por direcionar as escolhas escolares em função das necessidades de curto prazo. Nesse 

sentido, privilegia-se carreiras escolares mais curtas que viabilizem rápida inserção no 

mercado de trabalho. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002).  

 

2.3.2 Estratégias educacionais no mundo 

Na trilha aberta pelos estudos de família e escolarização desenvolvem-se aqueles sobre 

o tema específico da escolha de escola (ORELLANA et al., 2018). Assim como o 

desempenho escolar, a escolha de escola seria fortemente marcada pela condição de classe, 

conforme já discutido (ORELLANA et al., 2018).  

A relação entre a escolha de escola e a estrutura de classes vem sendo debatida em 

pesquisas internacionais, a partir do caso específico das classes médias (ORELLANA et al., 

2018). Interpreta-se que tais segmentos percebem a escola como um veículo de separação dos 

setores populares e uma estratégia de aumentar as vantagens e oportunidades de seus filhos 

através da educação, assegurando o alcance de melhores posições na estrutura social. Na 

América Latina, segundo Orellana et al. (2018), estaríamos diante de um fenômeno que é 

parte de um processo mais amplo de formação de novas classes médias e de reestruturação 

dos sistemas educacionais. 

Nos países centrais, onde a educação é essencialmente pública, obrigatória e de 

qualidade, debates em torno da escolha da escola só se ampliaram nas últimas três décadas, 

como resultado da adoção de “políticas de mercado no campo educacional” (ORELLANA et 

al., 2018, p. 3). Pesquisas mostram que esse processo de escolha tem sido mais influenciado 

por critérios sociais e normativos do que por razões instrumentais (DURU-BELLAT, 2004; 

KIM; BANG, 2017; ORELLANA et al., 2018; ROLAND, 2012). 
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Nesse sentido, Ball e Vincent (1998) chamaram a atenção para a importância do 

conhecimento “quente”, termo utilizado para as informações que circulam nos ambientes de 

sociabilidade. Este conhecimento assumiria um papel fundamental na escolha de escola, 

superior ao conhecimento “frio” dos indicadores de desempenho das instituições ou registros 

oficiais. Assim, o próprio capital social de que dispõem as famílias pode ser entendido como 

um importante regulador da informação disponível sobre as escolas, e, portanto, determinante 

para o comportamento de escolha. 

2.3.3 Estratégias educacionais no Brasil 

Diversas pesquisas sobre a escolarização das classes médias e altas no Brasil indicam 

que a escola significou, historicamente, uma via para a aquisição de capitais distintivos e uma 

estratégia para o fechamento social dessas classes (AGUIAR, 2007; ALMEIDA, 2015; 

BONAMINO et al., 2010; BRANDÃO, 2005; SALES, 2017; SALES; GOIA, 2018).  

Almeida (2015) destaca que, no Brasil, o mercado de escolas privadas se diferenciou, 

tradicionalmente, pela capacidade de preparar um grupo seleto de estudantes, do ponto de 

vista acadêmico e econômico, para as universidades de maior prestígio no país. Essas 

instituições incluíam as universidades públicas (federais ou estaduais), assim como as 

universidades católicas e as faculdades mantidas por fundações sem fins lucrativos. Assim, a 

educação básica vinha sido entendida e avaliada pelas classes médias e altas do país como um 

veículo para o ensino superior (ALMEIDA, 2015).  

Contudo, importantes mudanças no ensino superior brasileiro ocorreram nas últimas 

décadas. No âmbito público, destacam-se as políticas de democratização do acesso, por meio 

de leis de cotas, e a expansão de universidades e institutos federais de educação técnica ou 

tecnológica de nível superior (BARBOSA, 2015; PRATES; BARBOSA, 2015). Na esfera 

privada, verifica-se o expressivo crescimento no número de matrículas, facilitado em parte 

por políticas públicas tais como o FIES (Programa de Financiamento Estudantil) e o ProUni – 

Programa Universidade para Todos (LIMA, 2013). Assim, espaços que antes eram reservados 

para as classes médias e altas são hoje disputados, também, por camadas sociais mais baixas 

da sociedade.  

Esta expansão e maior acesso ao ensino superior estariam contribuindo, na visão de 

Almeida (2015), para sua desvalorização por parte das classes mais altas. Nesse sentido, é 

possível que a mudança no significado do ensino superior brasileiro para as classes médias e 
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altas esteja ocasionando uma revisão nas expectativas em relação à missão do ensino básico. 

Se antes a expectativa dos pais era a de que as escolas fornecessem os melhores recursos para 

a inserção de seus filhos no ensino superior brasileiro, hoje é possível que esses pais almejem 

ampliar as possibilidades para seus filhos. Em outras palavras, as estratégias educativas dos 

grupos sociais favorecidos parecem estar privilegiando a aquisição de capital cultural na sua 

dimensão internacional (AGUIAR, 2007, 2009; NOGUEIRA, AGUIAR e RAMOS, 

2008). Segundo Aguiar (2009, p. 242), tanto as elites quanto as classes intermediárias 

parecem estar buscando adquirir recursos que viabilizem “a circulação em meios e assuntos 

internacionais”. 

Em pesquisa sobre a internacionalização do ensino básico brasileiro, Aguiar e 

Nogueira (2012) se debruçaram sobre o contexto das escolas privadas de Belo Horizonte e 

identificaram que mais da metade das instituições pesquisadas tinham oferta de língua 

estrangeira desde os primeiros anos. Cabe sublinhar que esse requisito não é uma exigência da 

Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira. As autoras destacam ainda que o número de 

escolas que optam por estratégias de internacionalização do ensino vem crescendo, o que 

inclui cursos de línguas estrangeiras na própria escola, oferta de projetos bilíngues, viagens e 

intercâmbios internacionais, e cursos de línguas em parceria com universidades estrangeiras.  

Segundo Aguiar (2007), pesquisas no campo da sociologia vêm sinalizando que as 

estratégias educativas das famílias das classes mais elevadas têm privilegiado a busca de 

recursos internacionais, especialmente no atual cenário marcado pela diluição das fronteiras 

nacionais. Tais recursos incluiriam tanto viagens de estudos linguísticos no exterior e 

intercâmbios no ensino médio, quanto a matrícula dos filhos em escolas internacionais, seja 

no próprio país ou fora dele. Esta mudança pode estar conduzindo as escolas da educação 

básica a reformularem suas propostas educacionais, com foco na educação bilíngue 

(NOGUEIRA, AGUIAR, RAMOS, 2008).  

As escolas bilíngues têm se posicionado com ofertas de “experiências de imersão em 

inglês” e formação de “cidadãos globais” para crianças e adolescentes, com uma proposta 

bem diferente do que é ofertado no ensino público. Em termos de construção de um novo 

mercado, pode-se pensar que a promessa de uma formação global, viabilizada pelo domínio 

fluente de uma língua estrangeira, marcadamente o inglês, representaria uma demanda 

crescente dos públicos de interesse (SALES, 2017; SALES; GOIA, 2018). Assim, as famílias 

das classes médias e alta que optavam por escolas privadas católicas tradicionais e/ou com 
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histórico de excelência na preparação para os vestibulares mais rigorosos parecem 

desempenhar agora um papel simultâneo de consumidores e demandantes de novos valores 

para a educação. Nesse sentido, o segmento de escolas bilíngues, foco do presente estudo, 

parece representar um caminho para a distinção e a exclusividade, atraindo famílias com 

elevado capital econômico, cultural e social.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Pesquisa 

No ambiente daqueles que trabalham com o ensino de línguas estrangeiras, é cada vez 

maior a preocupação com o crescente interesse das famílias pela escolarização bilíngue. 

Como professor de inglês e gestor de um curso privado de ensino de língua inglesa há mais de 

20 anos, o pesquisador tem percebido um movimento das escolas por oferecer o ensino 

bilíngue (em suas diferentes modalidades) desde o ensino fundamental. Nesse sentido, a busca 

por compreender as expectativas familiares em relação à escolarização bilíngue envolve tanto 

um interesse profissional quanto acadêmico.  

Para o alcance dos objetivos propostos, optou-se pela condução de uma pesquisa 

qualitativa e exploratória. Conforme destaca Flick (2009), a pesquisa qualitativa busca 

entender, descrever e explicar os fenômenos sociais a partir das experiências de indivíduos ou 

grupos. Nesse sentido, a pesquisa se apoia no paradigma construtivista, segundo o qual a 

realidade é múltipla e socialmente construída pelo próprio sujeito (GUBA; LINCOLN, 1994). 

Segundo os construtivistas, o conhecimento envolve um processo contínuo de 

construção e reconstrução, no qual o indivíduo testa e modifica seus entendimentos à luz de 

novas experiências (SCHWANDT, 1994). Além disso, os significados dessas experiências 

seriam complexos e multifacetados, construídos a partir de interações sociais e influenciados 

por normas sociais e pelo contexto histórico no qual o indivíduo está inserido. Desta forma, o 

pesquisador construtivista busca analisar os processos de interação e leva em conta o contexto 

específico em que ocorrem (CRESWELL, 1998, 2003).  

3.2 Universo e Seleção dos Participantes 

O universo da pesquisa é composto por pais e mães que matricularam seus filhos em 

escolas bilíngues ou com projetos de educação bilíngue que têm o inglês como segunda 

língua, cujas mensalidades são superiores a R$ 3.000,00. Além disso, a pesquisa ficou restrita 

à cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente aos bairros da Zona Sul e da Zona Oeste da 

cidade.  

A seleção dos sujeitos foi feita de forma intencional, a partir da rede de 

relacionamento do autor e com uso do método da “bola de neve”. Em outras palavras, após o 
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acesso aos primeiros participantes, foi solicitado aos mesmos que indicassem outras pessoas 

que se encaixassem no perfil necessário.  

O contato com os potenciais participantes foi feito por telefone, momento em que o 

autor explicou que se tratava de uma pesquisa para sua dissertação de Mestrado em Gestão 

Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, e solicitou o agendamento de uma entrevista 

pessoal, em local e horário que fossem mais convenientes para os mesmos. Alguns optaram 

por não participar por falta de tempo ou interesse, enquanto outros não se encaixavam no 

perfil definido. Por exemplo, duas pessoas demonstraram interesse, mas não puderam 

participar porque seus filhos não faziam parte do projeto bilíngue de suas escolas.  

No total, foram conduzidas 10 entrevistas individuais. Todos os participantes 

autorizaram a gravação das entrevistas e receberam o compromisso da confidencialidade. As 

entrevistas tiveram duração média de aproximadamente 60 minutos, totalizando mais de 10 

horas de gravação. 

Além das entrevistas individuais, o pesquisador organizou um grupo focal com cinco 

mães em uma escola bilíngue privada localizada na Barra da Tijuca. Um colega de trabalho 

do pesquisador havia falado sobre a pesquisa com a coordenadora pedagógica da escola que, 

prontamente, se colocou à disposição para contribuir. Após contato telefônico e as devidas 

explicações sobre o objeto de estudo em questão, o grupo focal foi agendado para o dia 

16/08/2019 às 14h, e contou com a presença das cinco participantes em uma sala cedida pela 

escola. A duração total do grupo focal foi de 1h e 56 minutos. O mesmo também foi gravado, 

com a devida autorização das participantes. 

Duarte (2002) propõe que o número de entrevistados não deve ser definido a priori, 

pois a quantidade de entrevistas irá depender da qualidade das informações obtidas em cada 

depoimento, assim como do grau de recorrência e divergência entre as informações obtidas. 

Nesse sentido, entende-se que o número de participantes foi suficiente para que se atingisse a 

saturação, termo criado por Glaser e Strauss, criadores do método da grounded theory, e 

definido como o “momento no trabalho de campo em que a coleta de novos dados não traria 

mais esclarecimentos para o objeto estudado” (MINAYO, 2017, p. 5).  
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3.3 Coleta e Análise dos Dados 

As entrevistas foram conduzidas com o apoio de um roteiro semiestruturado. A opção 

por perguntas abertas busca evitar direcionamentos e ampliar a liberdade de expressão dos 

participantes, permitindo uma compreensão mais aprofundada de suas razões e motivações. 

Na condução do grupo focal, seguiu-se o mesmo roteiro, disponível no Apêndice.  

As gravações das entrevistas e do grupo focal foram integralmente transcritas e a 

análise desse material foi feita com apoio do software Atlas.ti 8. Optou-se pelo método da 

análise de conteúdo categorial, composta pelas etapas de análise preliminar ou exploração 

inicial do material, codificação dos segmentos entendidos como relevantes aos propósitos do 

estudo, e interpretação dos mesmos (BARDIN, 2011). As categorias, definidas a priori, 

incluíram motivações para escolha da escola bilíngue, avaliação dos pais sobre as escolas, 

carreira, ensino superior, e inserção profissional. Algumas categorias não previstas emergiram 

dos dados (MILES; HUBERMAN, 1994), incluindo o papel da religião na escolha da escola, 

o contexto da violência do Rio de Janeiro e o interesse pelo ensino superior no exterior.  

3.4 Perfil dos Participantes 

Nesta seção é apresentada uma breve descrição de cada um dos participantes, 

incluindo o perfil demográfico, histórico profissional e familiar. O Quadro 1 mostra uma 

síntese dessas informações. Os entrevistados estão apresentados na ordem em que as 

entrevistas foram conduzidas, precedidos pela letra E. As cinco participantes do grupo focal 

estão identificadas pelos números 1 a 5, precedidos pela letra G. 

A idade dos participantes variou entre 29 e 59 anos, com média de 44 anos. A grande 

maioria é casada e apenas uma mãe é solteira. Do total, 11 moram na Barra da Tijuca e quatro 

na Zona Sul. Sobre a formação, 13 têm nível superior completo e dois começaram, mas não 

concluíram a graduação. Sobre a ocupação atual, há três professoras, três empreendedores, 

duas executivos, uma militar, uma escritora, e uma médica. Uma mãe está cursando uma 

segunda graduação, outra se aposentou depois de trabalhar numa empresa de economia mista 

e, por fim, duas se dedicam integralmente aos filhos.  
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Quadro 1 – Perfil dos Participantes 

N Entrevistado 
Escola da 

criança 

Bairro de 

residência 

Ocupação/Cargo 

do entrevistado 

Ocupação/Cargo 

do outro genitor 

Idade 

dos 

filhos 

E1 Pai Eleva Botafogo 
Jardim 

Botânico 
Empresário Advogada 

2 e 9 

anos 

E2 Mãe 
Everest 

Itanhangá/Barra 

Barra da 

Tijuca 
Médica Médico 6 anos 

E3 Mãe 
Santo 

Agostinho Barra 

Barra da 

Tijuca 
Professora Professor 

7 e 12 

anos 

E4 Mãe 
Eleva 

Barra da Tijuca 

Barra da 

Tijuca 
Professora 

Advogado e 

empresário 

1 e 4 

anos 

E5 Mãe 
Everest 

Itanhangá/Barra 

Barra da 

Tijuca 
Executiva de TI Diretor executivo 12 anos 

E6 Mãe 

Santo 

Agostinho Barra 

da Tijuca 

Barra da 

Tijuca 

Estudante de 

Odontologia 

Advogado e 

empresário 

2 e 6 

anos 

E7 Mãe 

Santo 

Agostinho Barra 

da Tijuca 

Barra da 

Tijuca 

Dona de casa 

(administradora) 
Médico 

7 e 13 

anos 

E8 Mãe 
Santo Inácio 

Botafogo 
Botafogo 

Empreendedora 

(alimentação) 
Trabalha com TI 

9 e 11 

anos 

E9 Mãe 
Eleva 

Botafogo 
Leblon Broker de navio 

Médico 

Oftalmologista 
8 anos 

E10 Mãe 
Eleva 

Botafogo 
Leblon 

Aposentada 

(Petrobras) 

Engenheiro Químico 

(Petrobras) 
9 anos 

G1 Mãe 
Maple Bear 

Barra da Tijuca 

Barra da 

Tijuca 

Professora 

Universitária 
Procurador 

12 e 8 

anos 

G2 Mãe 
Maple Bear 

Barra da Tijuca 

Barra da 

Tijuca 
Militar 

Engenheiro Químico 

(Eletronuclear) 
12 anos 

G3 Mãe 
Maple Bear 

Barra da Tijuca 

Barra da 

Tijuca 
Escritora 

Consultor executivo 

(empresa americana) 
12 anos 

G4 Mãe 
Maple Bear 

Barra da Tijuca 

Barra da 

Tijuca 

Empreendedora 

(festas infantis) 
Desconhece 12 anos 

G5 Mãe 
Maple Bear 

Barra da Tijuca 

Barra da 

Tijuca 

Dona de casa 

(nutricionista) 

Médico 

Cardiologista 

8 e 11 

anos 

 

E1, cuja filha estuda na Escola Eleva de Botafogo, tem 40 anos de idade, residiu na 

Tijuca, Alto da Boa Vista e Barra da Tijuca durante sua infância/adolescência e mora 

atualmente no Jardim Botânico. Já morou no exterior, mais precisamente nos EUA. Ele é 

empresário e tem como formação o nível superior (incompleto). Estudou Administração com 

ênfase em processamento de dados na Faculdade da Cidade. A esposa é advogada de um 

importante escritório de advocacia do Rio de Janeiro. A ocupação e formação dos avós 

maternos da criança não foram detalhadas. Sobre a ocupação e formação dos avós paternos: o 

avô é empresário e a avó é dona de casa, ela tem família com origem militar. O entrevistado é 
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casado e tem um filho de 2 anos e uma filha de 9 anos. A filha ingressou na escola atual em 

2016. A escola anterior da criança foi uma creche próxima de casa. 

E2 tem a filha matriculada no colégio Everest – Barra da Tijuca/Itanhangá, 44 anos de 

idade, residiu na Ilha do Governador durante sua infância/adolescência, mora atualmente na 

Barra da Tijuca/Parque Olímpico. Nunca morou ou trabalhou no exterior. Estudou na 

Faculdade de Medicina de Vassouras e concluiu o curso de medicina na Faculdade Souza 

Marques. Atualmente atua como médica em grandes hospitais dos setores público e privado. 

O marido é médico radiologista (Setor Público e Privado), ele tem nível superior completo. 

Sobre a ocupação e formação dos avós maternos da criança: a avó tem nível superior 

completo, ela é pedagoga e advogada e o avô tem o Ensino Fundamental, trabalha na área de 

transporte (caminhão). Sobre os avós paternos: o avô é técnico e a avó é dona de casa. A 

entrevistada tem uma União Estável. A filha tem 6 anos de idade e ingressou na escola atual 

em 2018. A escola anterior da criança foi o Marista São José – Barra. 

E3 tem a filha matriculada no colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, 46 anos de 

idade, residiu em Vila Isabel durante sua infância/adolescência, mora atualmente na Barra da 

Tijuca. Nunca morou ou trabalhou no exterior. Ela é professora de Educação Infantil (Setor 

Público - Municipal e Estadual), tem o curso normal e também o superior em Geografia pela 

UFF. O marido é professor de Educação Física, ele tem nível superior pela UERJ. Sobre a 

ocupação e formação dos avós maternos da criança: ambos têm formação técnica em 

contabilidade, o avô é técnico no setor público e a avó é dona de casa. Sobre os avós paternos: 

o avô era militar (falecido) e a avó é jornalista e proprietária de uma produtora. Ela é casada. 

Os filhos têm 7 e 12 anos. A filha (12) ingressou na atual escola em 2013. A escola anterior 

foi o Braga Carneiro. 

E4 tem a filha matriculada na Escola Eleva – Barra da Tijuca, 29 anos de idade, 

residiu em Jacarepaguá durante sua infância/adolescência, mora atualmente na Barra da 

Tijuca. Nunca morou ou trabalhou no exterior. Ela é professora de inglês, mas optou por se 

dedicar exclusivamente à filha no momento, tem nível superior (incompleto), foi aluna de 

Letras na Veiga de Almeida. O marido é advogado e empresário, comanda uma empresa 

familiar. Ele tem nível superior pela UFRJ. Sobre a ocupação e formação dos avós maternos 

da criança: a avó é secretária e tem ensino médio e o avô (padrasto da entrevistada) trabalhava 

em empresa de computação. Sobre os avós paternos: eles são proprietários de uma empresa de 

vidro e alumínio e trabalham com obras. Ela é casada. Os filhos têm 1 e 4 anos. A filha de 4 
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anos ingressou na atual escola em 2019. A escola anterior foi o Marista São José, também na 

Barra. 

E5 tem o filho matriculado no colégio Everest - Barra da Tijuca/Itanhangá, 48 anos de 

idade, residiu no Méier durante a infância/adolescência, mora atualmente na Barra da Tijuca 

(Jardim Oceânico). Nunca morou ou trabalhou no exterior. Ela é executiva de TI (posição de 

liderança), tem nível superior completo pela Santa Úrsula e Mestrado pela Fundação Getúlio 

Vargas do Rio de Janeiro. O marido é Diretor Executivo da FGV-RJ. Ele tem nível superior 

completo e mestrado pela FGV-RJ. Sobre a ocupação e formação dos avós maternos da 

criança: o avô tem nível superior, ele é médico e a avó também tem nível superior, mas na 

área de turismo e é aposentada do setor público. Não foram obtidas informações sobre os avós 

paternos. Ela é casada. O filho tem 12 anos e ingressou na atual escola em 2012. A escola 

anterior foi a Planeta Criança. 

E6 tem o filho matriculado no colégio Santo Agostinho - Barra da Tijuca, 29 anos de 

idade, reside na Barra da Tijuca desde a infância. Ela já morou no exterior, na Alemanha por 

2 anos. Ela é estudante de Odontologia e já atuou no ramo de Hotelaria, tem nível superior em 

hotelaria pela Universidade Estácio de Sá e atualmente cursa odontologia. O marido é 

advogado e empresário, morou e trabalhou na Alemanha. Ele tem nível superior, formado 

pela PUC-RJ. Sobre a ocupação e formação dos avós maternos da criança: os avós são 

engenheiros pós-graduados. Não foram obtidas informações sobre os avós paternos. Ela é 

casada e tem um filho de 2 anos e uma filha de 6 anos. A filha ingressou na atual escola em 

2017. A filha estudou anteriormente em uma escola alemã (na Alemanha) e a Creche Passo a 

Passo na Gávea. 

E7 tem o filho matriculado no Santo Agostinho – Barra da Tijuca, 42 anos de idade, 

residiu em São Lourenço-MG na infância/adolescência, mora atualmente na Barra da Tijuca. 

Nunca residiu ou trabalhou no exterior. Atuou como administradora por 12 anos, mas optou 

por se dedicar exclusivamente aos filhos. Ela tem nível superior em Fonoaudiologia pelo 

IBMR e Administração pela Universidade Estácio de Sá. O marido é médico com formação 

pela UFRJ. Sobre a ocupação e formação dos avós maternos das crianças: o avô é 

comerciante e tem o ensino médio e a avó tem nível superior e é uma professora de 

matemática aposentada. Sobre os avós paternos da criança: o avô é médico e a avó é psicóloga 

e pianista. Ela é casada e tem dois filhos, um de 7 anos e outro de 13 anos. Ambos estudam no 

Santo Agostinho desde o início (2017 e 2011 respectivamente). 
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E8 tem o filho matriculado no Santo Inácio – Botafogo, 43 anos de idade, residiu em 

Salvador na Bahia durante sua infância/adolescência, mora atualmente em Botafogo (Rio de 

Janeiro, RJ). Nunca residiu ou trabalhou no exterior. Ela é empreendedora (ramo de 

alimentação) e tem nível superior e é formada em pedagogia pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). O ex-marido (pai de seu filho) trabalha com Tecnologia da Informação (cargo 

de liderança) e tem nível superior incompleto. Sobre a ocupação e formação dos avós 

maternos das crianças: ambos são médicos. Sobre os avós paternos das crianças: o avô é 

técnico e trabalha na Petrobras e avó é dona de casa. Ela é casada (não com o pai dos filhos) e 

tem dois filhos, um de 9 anos e outro com 11 anos. Os filhos ingressaram no Santo Inácio em 

2013 e 2011 respectivamente. A escola de ambos anteriormente foi uma creche na Lagoa 

(zona sul do Rio de Janeiro) que fechou as portas. 

E9 tem o filho matriculado na Escola Eleva de Botafogo, 45 anos de idade, residiu em 

Botafogo durante a infância/adolescência, mora atualmente no Leblon. Nunca morou ou 

trabalhou no exterior. Ela é broker de navio e tem nível superior, cursou Administração na 

Faculdade Bennett. O marido é médico oftalmologista, formado na cidade de Teresópolis, RJ. 

Sobre a ocupação e formação dos avós maternos da criança: o avô é advogado e avó é dona de 

casa. Sobre os avós paternos: o avô é advogado e a avó é dona de casa, exatamente como os 

avós maternos. A entrevistada ressalta que o avô paterno é judeu praticante e a avó uma 

católica fanática. Ela é casada e tem um filho de 8 anos. O filho ingressou na Eleva em 2017. 

A escola anterior foi Os Batutinhas na zona sul do Rio de Janeiro. 

E10 tem a filha matriculada na Escola Eleva – Botafogo, 53 anos de idade. Residiu no 

Largo do Machado (zona sul do Rio de Janeiro) durante a infância/adolescência, mora 

atualmente no Leblon. Nunca residiu ou trabalhou no exterior. Ela é gerente de comunicação 

aposentada da Petrobras (Setor Público) e tem ensino superior, graduada em Comunicação 

Social pela Universidade de Salvador. O marido é engenheiro químico (cargo de liderança na 

Petrobras). Sobre a ocupação e formação dos avós maternos: o avô era empregado da 

Petrobras na área de segurança (falecido) e a avó é dona de casa. Sobre os avós paternos da 

criança: o avô era comerciante (falecido) e avó era dona de casa (falecida). Ela é casada e tem 

uma filha de 9 anos que ingressou na Eleva em 2017. A escola anterior era a Popeye que fica 

no Leblon. 

As cinco outras participantes fizeram parte de um grupo focal realizado nas instalações 

da escola Maple Bear na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A participante G1 mora na Barra da 
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Tijuca e tem 44 anos. Residiu em Vassouras-RJ na infância/adolescência, nunca residiu ou 

trabalhou no exterior. Cursou Biologia na UFRJ e atualmente é Professora Universitária. O 

marido é Procurador e Doutorando na UERJ. Sobre os avós das crianças: o avô materno tem 

ensino técnico (técnico em contabilidade) e a avó materna tem nível superior (professora 

Ensino Básico). O avô paterno tem nível superior (bancário) e a avó materna tem o ensino 

médio (dona de casa). Ela tem dois filhos: uma menina de 12 anos matriculada na Maple Bear 

desde 2018 (com origem na escola Miraflores) e outro com 8 anos ainda estudando na 

Miraflores. 

A participante G2 mora na Barra da Tijuca e tem 59 anos. Residiu na 

infância/adolescência em Pedra de Guaratiba, Rio, nunca residiu ou trabalhou no exterior, ela 

é militar, tem nível superior, cursou Enfermagem na UFRJ, o marido tem nível superior e é 

Engenheiro Químico da ELETRONUCLEAR. Sobre os avós das crianças: o avô materno tem 

Ensino Médio (Inspetor de Polícia) e a avó materna também cursou o Ensino Médio (Técnica 

de empresas). O avô paterno tem o Ensino Fundamental (Suboficial da PM) a avó paterna tem 

o Ensino Fundamental (dona de casa). A participante é casada e tem duas filhas (gêmeas) de 

12 anos, matriculadas na Maple Bear desde 2013 (com origem da Creche Planeta Criança). 

A participante G3, moradora da Barra da Tijuca, tem 47 anos, residiu na 

infância/adolescência no Jardim Botânico, Rio, nunca residiu ou trabalhou no exterior, ela é 

escritora, tem nível superior, cursou Letras na PUC e Direito na Cândido Mendes, o marido é 

consultor executivo de uma empresa americana, ele tem nível superior pela UFRJ. Sobre os 

avós da criança: o avô materno tem nível superior, ele é engenheiro, a avó materna também 

tem nível superior e é relações públicas. O avô paterno é servidor público do Banco do Brasil 

e a avó paterna é professora do Ensino Infantil. A participante é casada e tem uma filha de 12 

anos, a filha está matriculada na Maple Bear desde o quarto ano (com origem do Colégio 

Carolina Patrício). 

A participante G4, moradora da Barra da Tijuca/Parque Olímpico, tem 40 anos, residiu 

em bairros como Ipanema, Lagoa, Copacabana e Barra da Tijuca na infância/adolescência, ela 

já morou no exterior, mais precisamente nos EUA de 2003 a2006. Ela é empreendedora 

(festas infantis) e já trabalhou como coordenadora em curso de inglês (CNA Idiomas), tem 

nível superior, cursou jornalismo na Universidade Estácio de Sá e não completou o curso de 

arquitetura também na Estácio. Ela desconhece a atual ocupação do ex-marido que mora no 

Canadá desde 2018, ele tem nível superior. Sobre os avós da criança: o avô materno tem nível 
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superior (Engenheiro) e a avó materna é assistente técnica, tem nível técnico. Sobre o avô 

paterno, ela desconhece, mas sabe que a vó materna tem nível superior e é professora. A 

participante é solteira, tem um filho de 12 anos, ele está matriculado na Maple Bear desde 

2017 (com origem no Bahiense-Barra). 

Por fim, a participante G5 também mora na Barra da Tijuca, tem 49 anos, residiu em 

Vila Isabel (zona norte do Rio de Janeiro) na infância/adolescência, nunca residiu ou 

trabalhou no exterior, ela é nutricionista, mas não exerce a função no momento e se dedica 

aos filhos, ela tem nível superior, cursou nutrição na UERJ, o marido tem nível superior, ele é 

médico cardiologista. Sobre os avós das crianças: os avós maternos têm o Ensino 

Fundamental e são aposentados. Os avós paternos são falecidos e tinham o Ensino 

Fundamental. A participante é casada e tem dois filhos: uma menina de 8 anos de idade e 

outra de 11 anos de idade, matriculadas na Maple Bear desde 2013 e 2011, respectivamente 

(com origem do Colégio Carolina Patrício). 

3.5 Características das Escolas 

Cinco escolas fizeram parte do escopo da pesquisa, totalizando sete unidades, já que 

havia participantes de duas unidades da Eleva (Botafogo e Barra) e de duas unidades do Santo 

Agostinho (Leblon e Barra), conforme mostra o Quadro 2. Os dados foram extraídos de 

materiais informativo de cada uma das escolas, disponíveis em impressos e no website 

institucional das mesmas.  

Quadro 2 – Características das escolas 

Escola 

Início das 

operações no 

Rio de Janeiro 

Início do 

programa 

bilíngue 

Níveis educacionais oferecidos 

Eleva 

Zona Sul 
2018 2018 Infantil, Fundamental I e II e Médio 

Eleva 

Barra 
2019 2019 

Infantil, Fundamental I e II  

Ensino Médio a partir de 2020 

Santo Agostinho 

Zona Sul 
1946 2018 Infantil, Fundamental I e II e Médio 

Santo Agostinho 

Barra da Tijuca 
1979 2018 Infantil, Fundamental I e II e Médio 

Santo Inácio 

Zona Sul 
1903 2018 Infantil, Fundamental I e II e Médio 
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Everest 

Barra da Tijuca 
2004 2004 Infantil, Fundamental I e II e Médio 

Maple Bear  

Barra da Tijuca 
2011 2011 

Infantil, Fundamental I e II  

 (7º ano no momento, irá até o Ensino Médio) 

 

 

A Eleva se apresenta como uma escola brasileira e bilíngue, em tempo integral, com a 

missão de formar uma nova geração de líderes capazes de fazer a diferença em suas vidas e de 

contribuir para um mundo melhor. A escola destaca como valores: respeito, entusiasmo, 

excelência, responsabilidade e bondade. Sua proposta é sustentada por três pilares: excelência 

acadêmica, inteligência de vida, e cidadania global. Ao mencionar excelência acadêmica, 

destaca-se o ensino forte e exigente capaz de viabilizar o ingresso nas melhores universidades 

nacionais e internacionais. Sobre inteligência de vida, o trabalho em equipe, comunicar-se 

bem e a prática do autoconhecimento são destacados como fundamentais para o êxito pessoal 

e profissional do aluno. Por último, ao mencionar cidadania global, refere-se aos temas 

presentes transversalmente nas disciplinas, como meio ambiente, ética e justiça, identidade e 

diversidade, educação e saúde. 

O Colégio Everest tem como missão “formar pessoas íntegras trabalhando em 

conjunto com suas famílias, para que sejam líderes de ação positiva e construtores 

convencidos da civilização da justiça e do amor, segundo os princípios do humanismo 

cristão”. O colégio destaca que, no seu currículo bilíngue, o inglês é utilizado de maneira 

permanente desde a Educação Infantil, com a promessa da prática das quatro habilidades 

básicas da linguagem: leitura, escrita, audição e fala. O Everest anuncia em sua página o 

reconhecimento por parte da Universidade de Cambridge como um centro preparatório para 

os exames Cambridge English. 

A revista comemorativa dos 70 anos do Colégio Santo Agostinho, disponível no site 

da escola, destaca que a filosofia de trabalho se atualiza no tempo e estimula a liberdade 

consciente e responsável, através da prática educativa dos valores cristãos. Um dos papéis 

descrito como primordial do educador do Santo Agostinho é a busca pelo aperfeiçoamento 

constante no campo do ensino, nos métodos e na didática. Na página inicial na Internet, a 

escola destaca sua Science Fair (Feira de Ciências), que faz parte de seu projeto bilíngue para 

o Ensino Fundamental. 
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Quanto ao Colégio Santo Inácio, em seu site na internet, sua missão destaca a 

promoção de educação de excelência, inspirada nos valores cristão e inaciano, contribuindo 

para a formação de cidadãos competentes, conscientes, compassivos, criativos e 

comprometidos. Destaca-se como visão: ser um centro inovador de aprendizagem integral, 

que educa para a cidadania global, com uma gestão colaborativa e sustentável. O Santo Inácio 

anuncia seu Programa de Educação Bilíngue, que iniciou em 2018, como a possibilidade de o 

aluno ter uma “total imersão linguística”, fazendo com que o aluno tenha aulas em inglês e 

não de inglês. O colégio também destaca a possibilidade dos alunos realizarem os exames de 

Cambridge. 

A Escola Maple Bear se posiciona como “o melhor da educação canadense para um 

futuro global”. Sobre o bilinguismo, a escola destaca que “o Canadá é referência e principal 

autoridade em ensino bilíngue” e por isso reforça o conceito de “bilíngue de verdade” em seu 

site. Em uma seção chamada “Por que Maple Bear”, a escola promete preparar seus alunos 

para o mais alto desempenho acadêmico e profissional, no Brasil ou no exterior, e para a uma 

vida bem-sucedida em todas as suas dimensões: acadêmica, profissional, e como membros 

ativos da sociedade.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo está estruturado em sete partes. A primeira discute a importância 

atribuída à educação por parte dos participantes e, em seguida, são apontadas as razões que os 

levaram a matricular seus filhos em escolas ou projetos bilíngues. Nas quatro seções 

seguintes, essas razões são discutidas em maior profundidade. Por fim, aborda-se o papel da 

religião na escolha da escola, aspecto emergiu da análise dos dados.  

4.1 Educação como prioridade 

O momento de escolha da escola dos filhos foi reconhecido como muito importante 

por todos os participantes. Suas narrativas expressam ansiedade, preocupação e a percepção 

de que a escola irá desempenhar um papel crucial na vida de seus filhos.  

Além disso, quando indagados sobre os critérios considerados na tomada de decisão, o 

valor da mensalidade não parece ter sido importante. Os participantes consideram a escola 

uma prioridade no âmbito do orçamento doméstico, mesmo que isso implique abrir mão de 

certas comodidades. Além disso, os entrevistados tenderam a enxergar as escolas que fizeram 

parte de seu leque opções como pertencentes a uma mesma faixa de valor de mensalidade, de 

forma que o preço não emergiu como um critério relevante, nem que diferenciasse as 

instituições pesquisadas.  

Na busca por compreender a opção por escolas bilíngues, um aspecto que chamou a 

atenção foi o esforço feito pelos entrevistados na busca por uma escolarização privada de 

qualidade. Os relatos refletem o quanto alguns precisam abrir mão em prol do pagamento de 

mensalidades superiores a R$ 3.500,00 por mês. Algumas falas mencionam diversas 

renúncias feitas para que seja possível custear a educação que entendem como a melhor 

possível.  

Uma médica, por exemplo, destacou a opção por um único filho quando falava do 

preço das mensalidades: “por isso até que eu não quero ter um segundo filho” (E2). Essa fala 

traz à luz o conceito de “malthusianismo” de Bourdieu, que seria a propensão ao controle da 

fecundidade, por parte das classes médias, permitindo a concentração dos investimentos num 

número menor de filhos. Bourdieu (1998) constata que, efetivamente, essa interdependência 

estabelecida pelas famílias entre as estratégias de fecundidade e estratégias educativas 

encontra respaldo na realidade, uma vez que as estatísticas comprovam que as oportunidades 
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de uma vida escolar mais longa estão intimamente associadas – quando se controla todas as 

outras variáveis – ao tamanho da família.  

A fala de uma participante do grupo focal parece retratar como o custo da educação a 

faz repensar o planejamento familiar: 

Eu fico, assim, muito triste de falar, [...] eu não posso ter outro filho, você 

não ter outro, porque eu não tenho dinheiro. Isso é muito ruim, ah, eu 

queria muito que meu filho estudasse naquela escola, mas eu não posso 

pagar. (G5) 

Diversos entrevistados destacaram que como o gasto com educação toma parte 

relevante de seus orçamentos, em linha com as evidências (CERBASI, 2015; 

FECOMERCIO-SP, 2016). Percebe-se que a educação é tratada como investimento e uma 

prioridade, ainda que isto represente abrir mão de lazer, bens materiais e que altere o próprio 

planejamento familiar na escolha por ter um filho somente. No grupo focal, uma 

microempresária menciona não ter empregada doméstica: “eu não tenho uma, eu só sonho 

com uma. Não tenho.” (G4). 

Bourdieu (2008a) observa que existe uma expectativa de um retorno de todo este 

esforço, ainda que intuitivamente estimado, uma vontade das classes médias de ascensão 

social em direção às elites ou, entre as classes altas, de manutenção desse status. 

4.2 Por que educação bilíngue? 

Antes de responder a essa questão, cumpre apontar que não parece haver clareza ou 

consenso entre os participantes sobre o que é uma escola bilíngue ou um projeto de educação 

bilíngue. Nas entrevistas, comentários como “bilíngue na minha opinião é...”, “lá não é 

bilíngue de verdade”, “aqui é bilíngue real” foram recorrentes. Ao mesmo tempo, não é 

incomum ver a comunicação de escolas que vendem o “verdadeiro bilíngue”, buscando alertar 

os pais para a existência de “falsos” projetos bilíngues. Essa questão é possivelmente 

decorrente da ambiguidade e da pouca divulgação das exigências colocadas pelo Conselho 

Estadual de Educação e também do fato de que, a despeito das escolas tradicionais que atuam 

nesse segmento, o interesse por esse “mercado” de escolas bilíngues é relativamente recente. 

Os resultados apontaram quatro principais razões que motivaram os pais/mães a 

optarem pela educação bilíngue para seus filhos: aquisição do domínio nativo da língua 
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inglesa, percebido como necessário para a vida e a carreira; aquisição de conhecimentos e 

habilidades que facilitem a transição para o ensino superior e a inserção profissional; e 

aquisição de capital social e simbólico. Para alguns participantes, a educação bilíngue também 

foi percebida como um caminho que viabiliza a transição para o ensino superior e/ou para 

uma carreira no exterior. Neste caso, tal motivação parece estar sendo influenciada pelo 

cenário de violência existente no Rio de Janeiro, pela crise econômica que afeta o país de 

forma geral e o Rio de Janeiro em particular, e como estratégia de distinção social associada à 

democratização do acesso ao ensino superior.  

Também é importante destacar que parece ter sido criado um certo modismo em torno 

de propostas educacionais consideradas “inovadoras” e que incluem a educação bilíngue, 

além do papel – positivo ou negativo – atribuído à educação religiosa no âmbito do ensino 

básico. 

4.3 Domínio do inglês  

Naturalmente, a percepção de que o domínio da língua inglesa é importante para a 

vida e a carreira dos filhos foi um importante motivador para a escolha da educação bilíngue. 

Esse resultado parece refletir o predomínio do inglês no mercado de trabalho global e o 

movimento de “englishization” (BOUSSEBAA; BROWN 2017; DOR 2004; KRAIMER; 

TAKEUCHI; FRESE, 2014; NEELEY, 2012, 2013).  

Hoje, você vê, as ofertas de escolas bilíngues... tem a Suíço-Brasileira, que 

tem inglês, francês e alemão, mas a maioria é em inglês, tem esse 

pensamento que o inglês, né, é a língua mundial, todo mundo se entende, 

todo mundo conversa. (E4) 

Eu acho que inglês principalmente, se você não tiver, você tá morto. Eu tô 

morta. (E9) 

 

Mais do que o conhecimento instrumental, o “domínio fluente” do inglês parece ter 

sido determinante para a opção por escolas e projetos bilíngues. A experiência de aprender em 

inglês, de utilizar a língua como instrumento para aprender outras disciplinas ou atividades – e 

não somente o inglês como fim (ensino da língua em si) – foi um ponto destacado, assim 

como o aprendizado da língua inglesa como algo “natural”. 
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Não é uma hora por dia, não é duas horas por dia. É aula de artes em 

inglês. É aula de música em inglês. É aula de educação física em inglês. 

Aula de artes em inglês. Só não tem aula de inglês em português, 

obviamente, e matemática e geografia. [...] E aí você via aquelas coisinhas, 

assim, dois aninhos, maternal, rezando em inglês. É a coisa mais linda. Eu 

não tive, né? Então eles rezam em inglês também. (E2) 

 

Da perspectiva dos participantes, também foi possível perceber uma outra 

diferenciação, entre escolas consideradas “verdadeiramente bilíngues” e escolas que estão 

“correndo atrás” e incorporando o ensino estendido da língua em seus projetos educacionais. 

Ao mencionar uma visita ao Colégio Alfa Cem Bilíngue, a Entrevistada 2 faz uma distinção 

entre a carga horária estendida de inglês ofertada por esta escola e o que ela define como 

“bilíngue de verdade”, que seria o ensino de todo o currículo em inglês.  

Não é alfabetizado em inglês [sobre o Colégio AlfaCem Bilíngue]. Aí eu 

visitei o Everest e foi aí que eu vi a diferença. Por exemplo, hoje em dia, 

minha filha está no primeiro ano e ela tem geografia, história, ciências. 

Essas três matérias, a aula é dada em inglês. Tudo que se fala de geografia, 

história e ciências é falado em inglês. Seres vivos, não vivos, vertebrados, 

invertebrados, é tudo em inglês. (E2)  

 

O Colégio Everest, que é bilíngue desde a origem e oferece grande parte da formação 

dos alunos na língua inglesa, é valorizado justamente por ter disciplinas do currículo regular 

em inglês. Uma delas destaca que essa oferta de disciplinas em inglês vale mais do que outras 

atividades extracurriculares, compensando o gasto adicional com as mensalidades.  

Hoje em dia, eu pago 4 mil de escola [no Everest] e o Marista [São José], o 

integral, é 3.700. Aí eu falei, qual é a diferença, né, o que o Everest me 

oferece que o Marista não? O bilinguismo, a minha filha vai ser 

alfabetizada em inglês. Ah, mas à tarde, as crianças têm judô, balé, parará, 

parará... tá, não é minha prioridade. Eu prefiro pagar 4 e ter minha filha 

numa escola bilíngue. (E2)  

O Everest é uma escola bilíngue, já com bastante experiência em ser 

bilíngue, ela não era uma novata em bilíngue, que estava fazendo teste 

agora com os alunos, ela é uma escola bilíngue, ela foi concebida desde a 

origem dela a ser uma escola bilíngue, então, as pessoas têm muita 

experiência lá nesse assunto. (E5) 
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Também cumpre apontar que a escola ou projeto bilíngue é percebido pelos 

participantes como superior aos cursos de inglês e as escolas internacionais, conforme 

discutido a seguir. 

4.3.1 Educação bilíngue vs. Escolas internacionais 

A preferência pela educação bilíngue numa escola brasileira em detrimento da 

educação numa escola internacional – como as escolas britânica e americana – parece estar 

associada a dois fatores. Em primeiro lugar, a importância que os participantes atribuem a 

uma formação que dê foco a aspectos da realidade brasileira, incluindo a cultura, a geografia e 

a história do país.  

Em algumas entrevistas, percebe-se que o conteúdo do currículo brasileiro é 

valorizado, como o conhecimento da história e geografia do Brasil. Os entrevistados parecem 

dar importância para o debate da realidade brasileira em sala de aula. Quando questionada se 

o conhecimento do país é um valor, a entrevistada 10 destaca: 

É um valor. É um valor. Eu moro aqui, né? É um valor. Até porque eu não 

quero que ela seja uma menina, sabe, estigmatizada, porque estuda na 

Escola Americana. Não. Ela é uma menina que fala inglês. (E10) 

A Escola Britânica é uma bolha, entendeu? E eu não queria que meu filho 

fizesse parte da bolha porque o mundo é muito mais do que essa bolha. A 

vida pode nem ser esse... ele não vai estae protegido a vida toda dentro de 

uma bolha. Então ele tem que entender que existe o cara pobre, o cara rico, 

o cara branco, o cara preto, a menina, o menino, as diferenças...porque a 

vida é lotada de diferenças. É, porque eu tô no Brasil. Eu quero que ele 

tenha a formação do país dele, entendeu? Então ele já começar, aos seis 

anos, a estudar a geografia, a história britânica, eu acho que se afasta 

muito da sua origem. (E9) 

Você pensa na British, você pensa na Escola Americana, você pensa numa 

escola mais elitista, né, uma escola, assim, que você fala, né... eu sou 

professora e eu não queria que a minha tivesse num ambiente que eu não 

achasse que é o ambiente dela, pra ela não se sentir à vontade, né?(G1) 

 

Em segundo lugar, a preocupação com a passagem para o ensino superior em 

instituições de ensino brasileiras foi outro ponto destacado pelos participantes. Se as escolas 

internacionais facilitam o acesso de seus egressos em faculdades no exterior, as escolas 

bilíngues são percebidas como superiores às internacionais na preparação para o ensino 

superior no Brasil, já que seu currículo costuma ser mais direcionado ao conteúdo cobrado nas 

provas do ENEM. Nesse sentido, por isso parece haver um entendimento de que as escolas 
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bilíngues, além de prepararem o aluno para o ensino superior brasileiro, oferecem o “domínio 

fluente” da língua estrangeira.   

A entrevistada 4, que é professora de inglês, cita a abordagem feita pela Eleva da 

Barra da Tijuca. Numa visita à escola, ela foi informada que “não somos uma escola 

internacional, somos uma escola brasileira bilíngue. Nós temos o currículo brasileiro 

certinho”. Ao mencionar “certinho” refere-se ao currículo brasileiro exigido pelo Ministério 

da Educação. 

A entrevistada 6 relata a saída de uma escola internacional e a opção pelo programa 

bilíngue do Colégio Santo Agostinho. Ela destaca o pouco conteúdo oferecido pela escola 

internacional, que ela entende como necessário no Brasil, além do preço alto das 

mensalidades, levando em consideração o período de estudo.  

Era muito interessante o colégio num aspecto de artes. Então parece 

aqueles filmes de escolas internacionais que as crianças tocam violoncelo e 

piano no meio do recreio. É um lado artístico muito inspirador, né, você 

olha aquilo tudo, você fala, uau, a criancinha está jogando futebol, da 

escola do lado, e aqui estão aprendendo violoncelo, não era nem violino, 

nem violão, eram aqueles trecos andando pela escola que você fala, que 

escola é essa? O meu filho sabia, com 5 anos, quem era Monet, quem era 

van Gogh, quem era a Mona Lisa. Muito interessante. Mas, por outro lado, 

é um colégio com um horário muito limitado, um colégio caro e um colégio 

que não prepararia ele, caso ele quisesse escolher por uma Medicina ou 

por uma Engenharia. (E6) 

 

4.3.2 Educação bilíngue vs. Curso de inglês  

Se as escolas que oferecem educação bilíngue são percebidas como superiores às 

escolas internacionais em relação a alguns aspectos, o mesmo ocorreu na comparação feita 

pelos participantes entre a educação bilíngue e os cursos de inglês. A “pegada nativa” do 

inglês, que seria obtida pela educação bilíngue, mas não necessariamente nos cursos 

tradicionais do idioma, foi destacada por alguns pais.  

A vivência de experiências negativas em cursos de inglês parece ter, em alguma 

medida, estimulado os participantes a repensar sua estratégia de aprendizado da língua inglesa 

para seus filhos. Desta forma, as escolas bilíngues surgirem como uma alternativa menos 

“frustrante” para o aprendizado da língua inglesa. 
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No grupo focal, das cinco participantes, quatro relataram problemas ou dificuldades 

com as metodologias dos cursos de inglês, gerando o chamado “trauma de cursinho”. Apenas 

uma mãe relata ter estudado em um curso de inglês privado e adquirido o domínio fluente do 

inglês, tendo inclusive exercido as funções de professora e coordenadora de uma destas 

instituições no Rio de Janeiro.  

Eu queria, assim como as minhas colegas, né, assim, eu queria que fosse 

diferente do que foi pra mim, que foi o trauma de cursinho. Eu, hoje, 

preciso muito falar outras línguas e, assim, arranho muito mal no inglês, 

arranho muito mal no espanhol e tenho dificuldade lá fora. Quando eu vou 

levar meu trabalho, a primeira barreira que eu tenho é da língua. Então 

assim, é uma coisa que me atrapalha profissionalmente e eu não queria que 

isso atrapalhasse ela (a filha). Então eu busquei uma escola que 

trabalhasse o inglês de forma diferenciada também e foi quando eu fui 

conhecer o que eram as escolas bilíngues. (G1) 

Eu tenho uma vizinha que vai pro curso [nome do curso] e ela chama de 

inferno. Eu vou pro inferno, tia. Ela odeia. Então você vê que é tão... até 

hoje, é ruim. A metodologia não flui, não é algo que a criança realmente vá 

se familiarizar, que vá curtir. É traumático. E aí, por causa disso, nós 

colocamos a [nome da filha] na Maple Bear. Obviamente, a gente fez uma 

grande pesquisa. (G3). 

É aluno de cursinho, mas foi pro mundo e, hoje, está estudando 

gastronomia e ele diz que aqui, no Brasil, ele não teria essa oportunidade. 

(G2 sobre uma pessoa que conseguiu seguir os estudos no exterior mesmo 

tendo sido aluno de “cursinho”). 

 

O entrevistado 1 também ressaltou que a esposa “estudou a vida inteira o inglês [em 

cursos], falava inglês fluente, mas não tinha a pegada nativa”. No caso das participantes do 

grupo focal, parece haver um desapontamento por não terem atingido o nível de fluência que 

esperavam. Algumas não emitem um juízo de valor quanto à qualidade dos serviços 

oferecidos pelos cursos de inglês, mas destacam que enxergam na escola bilíngue o ideal para 

um aprendizado sólido e com a “fluência de um falante nativo da língua”. 

Lá eu ralava por causa do inglês. Fiz curso de inglês, fiz lá, em Salvador, 

no curso [nome da instituição], que era um... fiz um intensivão lá. Sempre 

tive dificuldade, mas investia. (E8) 

É bem diferente de você fazer um curso de inglês, se formar num curso de 

inglês, e ah, agora eu vou conseguir falar fluentemente, não é bem assim. 
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Então eu sofria, entre aspas, no bom sentido, muito pra ganhar fluência, 

tive que fazer várias aulas particulares, já trabalhando. (E5) 

Eu queria que ela tivesse uma experiência diferente da que eu tive no 

inglês. Não queria botar ela simplesmente num curso de inglês, sabe? (E2 

sobre a opção por uma escola bilíngue) 

 

A palavra “cursinho” no diminuitivo parece ser utilizada de forma pejorativa, 

remetendo a uma instituição que não foi capaz de entregar o serviço desejado. Apesar dessa 

insatisfação, alguns participantes reconhecem que não tinham tempo para estudar ou que o 

aprendizado do inglês não era uma prioridade em determinado momento de suas vidas.   

Então eu saía muito cedo e chegava dez horas da noite. Então foram, assim, 

dez anos de muita luta. E eu sentia muita falta do inglês, mas não tinha 

condição. Não tinha condição. Ou eu fazia a minha graduação ou eu focava 

no inglês. (E10) 

Fiz (curso de inglês) junto com a escola, tinha aula de inglês na escola, aí 

fiz pouco tempo, porque eu não tinha saco pra fazer, não prendia minha 

atenção, e aí eu não conseguia fazer, então não era um negócio que... não 

ia adiante. (E1) 

 

Em resumo, a busca pelo “domínio fluente” do inglês, próximo ao de um nativo da 

língua, o aprendizado desde muito cedo na escola e uma forma “natural” de aprendizado são 

valores destacados pelos entrevistados e pelos participantes do grupo focal para a escolha de 

escolas bilíngues. As experiências pessoais negativas em cursos de inglês também parecem ter 

influenciado a busca por uma estratégia diferente para os filhos. 

4.4 Ensino superior e inserção profissional  

No Brasil, historicamente, as escolas funcionaram para as classes médias e altas como 

veículo de acesso ao ensino superior (ALMEIDA, 2015). O esperado de uma escola de 

qualidade era a aprovação de seus alunos nas provas de acesso a universidades públicas, 

aspecto que também foi observado entre os participantes. Um deles ressalta o papel da escola 

como veículo para o ensino superior e a competição por determinadas carreiras que exige 

“boa escolarização”. 

Nosso sistema de educação é um sistema que, através do vestibular, você 

vai poder escolher o que você quer fazer. E não adianta falar, a vida é 
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linda, vai estudar Monet, e depois você querer Engenharia e não conseguir 

passar. (E6) 

 

Os participantes cujos filhos estão nas escolas tradicionais católicas valorizam o 

caráter conteudista e o alto grau de exigência dessas escolas, na medida em que preparam para 

o ensino superior. O bilinguismo, recém-integrado à grade, também é visto como algo 

positivo.  

Santo Agostinho é o colégio mais forte daqui [Barra da Tijuca]. (E3) 

E não tem aquela rigidez [os colégios construtivistas] que os colégios 

tradicionais têm, que a gente queria uma coisa mais assim, a gente 

considera de uma importância grande, entendeu? Então, a nossa escolha 

foi baseada nisso (...) e eles tão sendo alfabetizados em ciências em inglês, 

sendo que eles têm a aula de ciências normal da grade e todos os dias eles 

têm aquela aula, aquela uma hora de aula de ciências em inglês. (E7 sobre 

a opção pelo Santo Agostinho) 

 

Para as três mães de crianças matriculadas no Santo Agostinho, o colégio parece 

transmitir segurança na medida em que oferece o conteúdo necessário para que seus filhos 

tenham liberdade de escolha, inclusive fora do país. Estas entrevistadas citam a importância 

do inglês do projeto bilíngue da escola e parecem satisfeitas.  

É um colégio que prepara pra qualquer coisa. Se quiser fazer uma carreira 

fora do país, ele vai preparar, se quiser aqui pra dentro, ele vai preparar. 

Então, assim, a gente se sente mais segura, né? A família, no caso eu e meu 

marido, a gente se sente mais seguro em relação a isso de ser uma coisa 

que prepara pra qualquer coisa. (E7) 

Eu amei (a oferta do projeto bilíngue), né? Tô muito feliz. (E3) 

Eles têm aula todo dia de inglês, seja inglês, gramática, ou a ciências que é 

dada em inglês. Então... ele virou, falou, hoje, pra mim, mamãe, eu não 

posso esquecer do meu lab coat, é o jalequinho dele. Então ele só se refere 

a jaleco como lab coat. Acho bonitinho porque a aula de ciências é sempre 

em inglês. (E6) 

 

 No caso do Santo Inácio, a mãe reforça a importância do ensino superior e o papel da 

escola como veículo para a obtenção de melhores oportunidades profissionais. 
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Acho que o ensino superior te dá um a mais, né? Não vejo da mesma forma 

como o ensino técnico. Eu acho que a formação é que te dá possibilidades 

maiores, assim, de crescimento, né? (E8) 

 

Além do conteúdo formal e do domínio da língua inglesa, alguns pais destacaram a 

importância do desenvolvimento de outras aptidões, necessárias para que os filhos/filhas 

tenham mais liberdade de escolha em relação à sua inserção profissional futura. Por exemplo, 

o entrevistado 1, cuja filha estuda na Eleva, afirma ter escolhido esta escola justamente por 

oferecer esses outros recursos. O entrevistado diz que não basta ser tecnológico para atuar no 

mundo do trabalho, há algo a que ele se refere como “etiqueta básica” que ainda precisa ser 

muito trabalhada no Brasil, uma educação fundamental corporativa. Além disso, ele acredita 

que a Eleva dará mais liberdade de escolha profissional para sua filha, na medida em que 

valoriza outros campos, tais como o artístico – diferentemente do que ele próprio viveu, pois 

teve um campo mais restrito de escolha.  

Esse entrevistado descreve a Eleva como uma escola em “experimentação”, em 

construção. Ele menciona – com alguma surpresa, mas sem preocupacão – os perfis não 

tradicionais dos professores, incluindo alguns que nunca haviam dado aulas antes, outros que 

vieram “do mercado” ou ainda muito jovens. Outro ponto destacado é o Espaço Maker, que 

seria comparável ao do MIT, que ele chegou a conhecer pessoalmente. 

É uma galera ali... outro dia foi uma menina me atender lá, ela tinha 25 

anos no máximo, e eu falei, cara... será? Assim, será que isso vai dar certo? 

Professor de música, um tem 30 anos, eu fiquei apaixonado por ele. Tem um 

outro, que tem 50. Tem professor que nunca trabalhou em escola. Muito 

legal, sabe? Veio de empresa, veio de escola de advocacia. (E1,  falando 

com entusiasmo sobre o corpo docente da Eleva) 

 

As novas ofertas, com destaque para a entrada da Eleva no mercado de escolas de 

elite, têm sido percebidas pelos pais/mães das escolas tradicionais. Alguns relataram a ida de 

alunos para a Eleva e mencionaram o programa bilíngue, o espaço maker (faça você mesmo) 

e a robótica como aspectos importantes para uma formação para o futuro.  

Em suma, as falas desses pais e mães sugerem que, se antes o foco da escolha escolar 

era a perspectiva de aprovação nos vestibulares mais concorridos, hoje outros fatores 

emergem como critério de tomada de decisão. Estes incluem tanto o domínio fluente do 

inglês, percebido como a língua franca no mundo corporativo, quanto o desenvolvimento de 
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diferentes habilidades técnicas e socioemocionais. Nesse sentido, e em linha com Bourdieu 

(2008a, 2008c), a escola, por meio dos recursos que desenvolve em seus alunos, segue 

desempenhando papel central na manutenção e reprodução da estrutura de classes.  

Com relação à questão do ensino superior, algumas questões chamaram a atenção nas 

entrevistas. Apesar de valorizarem as escolas que preparam seus alunos para os cursos de 

graduação mais disputados no ensino superior público, esse caminho começa a ser 

questionado por alguns participantes, por três razões: greves, segurança e qualidade, esta 

última associada à democratização do acesso.   

O problema da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro foi levantado como 

impeditivo ao deslocamento da Barra da Tijuca ou Zona Sul para os locais onde as 

universidades públicas têm suas instalações, como a UFRJ na Ilha do Fundão, a UERJ no 

Maracanã ou a UFF em Niterói. A esse problema se soma a percepção de que greves nas 

universidades públicas são fenômenos frequentes que atrapalham a formação dos estudantes.  

Está havendo um fenômeno agora que [...] na minha época, tinha essa coisa 

de faculdade pública, né? Almejar. Agora, o pessoal que está passando na 

universidade pública, muitos pais não estão deixando ir por causa do 

caminho, né? Uma em Niterói, outra no Fundão, outra é a UERJ. As três 

públicas que a gente tem. Então os pais ficam meio receosos, aí estão 

optando por PUC, por faculdades aqui da Barra em detrimento daquela 

coisa que a gente tinha do ensino público que era o... também... né, um 

parêntese, eu acho, o último pilar de educação pública de qualidade era o 

superior, que não está tão bom, eu acho, atualmente, quanto era”. (E3) 

Por causa das greves. Por causa das greves. A greve atrapalha tudo. A 

greve quebra tudo. Toda rotina da criança, do adolescente. As expectativas 

de tempo e de tudo. Acaba com tudo, entende?(E2 sobre o ensino superior 

público) 

Vamos conversar aqui sobre a situação atual do Rio de Janeiro. Você tem 

uma criança que vai pra UFRJ, que passa na Linha Vermelha, pode morrer 

a qualquer momento, é tiroteio e arrastão. Ou você põe a criança na PUC, 

que está do lado da Rocinha, e tem os mesmos perigos. Ou então a criança 

vai pra UERJ, que nunca tem aula, né? (faz menção às greves). Se você for 

pensar, é mais ou menos isso. (E4) 

 

Por fim, outro ponto que emergiu das entrevistas foi a recente democratização – 

entendida por alguns participantes como “popularização” – do ensino superior, especialmente 
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nas universidades públicas. Conforme analisado no referencial teórico, as diversas políticas de 

democratização do ensino superior viabilizaram o acesso das camadas populares a estes 

espaços que antes eram restritos às elites, movimento que de certa forma estaria contribuindo 

para sua desvalorização por parte das classes médias e altas (ALMEIDA, 2015). Entre os 

participantes, também foi possível verificar essa percepção. Uma entrevistada moradora do 

Leblon destaca seu desapontamento com o ensino superior público, que descarta como opção 

para a filha: 

Eu acho que, agora, as universidades estão ruins, assim, no geral, 

entendeu? Acho que popularizou muito. Eu conto nos dedos as que eu 

considero. Não considero nenhuma [pública]. (E9) 

Em seu conjunto, esses fatores parecem exercer influência na tomada de decisão de 

alguns pais, na medida em que a ida de seus filhos para uma universidade pública pode não 

mais ser mais o alvo principal. Em linha com Bourdieu (2007), a democratização do acesso ao 

ensino superior pode estar levando as elites a deslocar suas estratégias educacionais na busca 

por exclusividade e na fuga da massificação. Nesse sentido, o ensino superior no exterior 

emerge como uma possibilidade para os pais de crianças matriculadas em escolas bilíngues 

que oferecem “formação global” e o “inglês nativo”, conforme será abordado mais à frente. 

4.5 Distinção social e aquisição de capital social e simbólico  

Apesar de abordarem a proposta pedagógica apresentada e a qualidade atribuída aos 

professores, um aspecto que parece ter sido essencial na escolha foi a rede de relacionamentos 

a que seus filhos/filhas teriam acesso em função da escola. Em outras palavras, a ampliação 

do capital social dos filhos parece ter sido um aspecto considerado importante pelos pais, 

ainda que não conscientemente reconhecido. Algumas falas parecem ratificar que a qualidade 

de uma determinada instituição depende também dos estudantes que frequentam aquele 

espaço. Conviver com pessoas de altíssimo poder aquisitivo, filhos de empresários, artistas, 

esportistas ou outras celebridades parece dar credibilidade à escolha.  

A filha do dono do supermercado [XYZ] é da sala da minha filha. E, sei lá, 

teve uma vez que a menina foi de helicóptero pra escola. (E2 sobre o 

Everest) 

Ela é amiguinha da filha da [apresentadora de TV]. Ela tem duas filhas. 

Uma estuda na Americana e a outra estuda na Eleva. A que estuda na Eleva 
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foi pra Americana e não se adaptou. Foi pra Eleva [...]. Eu converso às 

vezes com a [apresentadora de TV]. (E10 sobre a Eleva) 

É um lutador do UFC, passou aqui agora, estava aqui. Foi campeão do 

Pride, lutador de UFC. Os filhos dele estão na Eleva, os dois. Lutador do 

UFC, estudou comigo com 9 anos de idade e os filhos estão na Eleva. Tem 

um outro, o pai é dono da rede de hoteis [nome da rede]. Está lá também. A 

filha ama a escola. (E1 sobre a Eleva) 

 

Esse aspecto também parece se refletir no caso específico da Eleva. Por ser 

relativamente nova, a escola ainda não é muito conhecida e a qualidade de sua proposta 

pedagógica ainda não pode ser auferida por meio resultados objetivos – como o ENEM, por 

exemplo. Mesmo assim, a escola aparece bastante valorizada, particularmente por estar 

associada ao nome do empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann, idealizador do projeto. Seu 

sucesso profissional parece contribuir para posicionar a escola Eleva entre as melhores deste 

segmento.   

Eu não coloquei os meus filhos lá achando que meus filhos têm emprego 

garantido nas empresas do Lemann. (E1, fazendo um contraponto ao que 

diz escutar de outros pais) 

Eu voltei nos Batutinhas e falei com a Carminha, que é a dona dos 

Batutinhas – era porque agora os Batutinhas é da Eleva. [...] Aí ela me 

contou da Escola Eleva, do Jorge Paulo Lemann, do projeto e coisa e tal, aí 

começou a gente ir visitar e ver realmente. Tem umas questões. É uma 

escola nova. (E9 sobre a Eleva Botafogo) 

 

Esses relatos também chamam a atenção para o papel das conversas informais e das 

redes sociais informais na escolha da escola. Este aspecto foi destacado por Ball e Vincent 

(1998), segundo os quais essa escolha – no contexto britânico – é mais influenciada pelo 

conhecimento “quente” das redes informais do que pelo conhecimento “frio” associado à 

lógica e às evidências concretas.  

O processo de escolha vivido por E10 é mais uma evidência do papel dessas redes e 

conversas informais. Seu sonho era matricular a filha na Escola Americana (internacional), 

mas o preço inviabilizava esta escolha. Por se considerar uma conservadora católica, sua 

segunda opção seria o Colégio Santo Agostinho, no Leblon. Nesse sentido, quando a filha 

tinha apenas um ano de idade, optou pela escola Popeye, também no Leblon, descrevendo-a 

como uma instituição “conservadora, tradicional e rígida que prepara para o Santo 
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Agostinho”. Em uma conversa com sua analista, que teve formação na Escola Americana, 

escutou pela primeira vez sobre a Eleva. A recomendação por uma escola bilíngue parece ter 

vindo ao encontro com o anseio de proporcionar o aprendizado do inglês em um contexto de 

imersão, sem necessariamente frequentar uma escola internacional. Ao mudar de área na 

Petrobras, sua nova gerente havia mencionado estar no processo de matrícula dos filhos na 

Eleva, chamando ainda mais a atenção da entrevistada, que finalmente resolveu visitar as 

instalações da escola e inscrever a filha para a prova de admissão.  

Nas entrevistas, houve também relatos de pais que buscavam o “encaixe” do perfil dos 

filhos com a proposta da escola. Esse fit aluno-escola foi destacado por alguns pais que têm 

mais de um filho e que mencionam matricular o segundo ou terceiro filho em uma escola 

diferente da escolhida para o primeiro. Entendem que a personalidade do filho/filha pode se 

ajustar ou não com uma determinada escola.  

O encaixe de estilos de vida também foi destacado por alguns participantes. 

O Santo Agostinho, eu me identifico também com o estilo. [...] Eu sinto que 

o estilo de vida das famílias é mais próximo do meu, da minha realidade. 

(E6 sobre o Santo Agostinho Barra) 

Eu acho que as crianças de lá têm uma educação, um pluszinho, sabe, na 

educação? Eu convivo com muitas crianças, assim, eu acho as crianças de 

lá tão educadas [...], eu acho que tem esse diferencial. (E3 sobre o Santo 

Agostinho Barra) 

4.6 Ensino superior e carreira no exterior  

A oferta de uma formação global e a imersão em língua inglesa das escolas bilíngues 

parece em sintonia com o desejo de pais que vislumbram a possibilidade do ensino superior e 

da construção de uma carreira fora do Brasil para seus filhos. Nesse sentido, a prolongada 

crise econômica vivenciada no Brasil parece estar contribuindo para tal movimento. 

Meu filho é louco pra ir embora, pra sair daqui do país. Eu não sei se 

alguém percebeu um boom, das crianças da sala, ano passado, todo mundo 

falando que ia embora. (G4) 

O meu marido tem muita vontade que ele estude fora do Brasil. Ele adora 

os Estados Unidos, principalmente, quando fala estudar fora, ele pensa em 

Estados Unidos. E meu filho tem um inglês muito bom, ele tem uma fluência 

muito boa, ele corrige a gente, a nossa fluência ele corrige, volta e meia a 
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gente fala uma coisa, ele acerta a nossa pronúncia, e assim, todo inglês 

dele é do Everest. (E5) 

Nesse momento, se ele tivesse dezesseis anos, eu falaria pra ele ir estudar lá 

fora pra ele ter uma visão mais globalizada de tudo, entendeu, mais 

moderna de tudo. Que acho que ele iria contribuir mais pro Brasil fazendo 

isso do que ele estudando aqui. (E9) 

Eu fui numa linha que tinha que ser uma escola bilíngue. Na nossa ideia é 

que ele vá estudar fora se ele tiver esse interesse, a gente tem dupla 

cidadania, portuguesa. (E9) 

Tem gente que fala, claramente, está fazendo [ensino bilíngue] porque vai 

estudar fora. [...] E o sonho dela é ir pra Harvard, Massachusetts, né, 

Maria? (E3 pergunta para filha, que ficou ao seu lado durante a entrevista) 

 

A degradação do mercado de trabalho brasileiro parece ser motivo de preocupação de 

alguns pais que questionam a viabilidade das carreiras dos filhos no Brasil. Vislumbram-se 

alternativas mais interessantes do ponto de vista financeiro e profissional fora do país. Uma 

das mães do grupo focal, por exemplo, manifestou sua preocupação com a escolha da filha 

pela Biologia como carreira e a manutenção de seu estilo de vida atual, caso permaneça no 

Brasil. 

Ela não vai ter o mesmo padrão [de vida que tem hoje]. Lá fora, ela vai 

conseguir ter um padrão legal como bióloga. Aqui, não. Aqui, ela vai ter 

que ter outras coisas, ela vai ter que fugir um pouco dessa área. Ela vai ter 

que dar outro jeito. (G3) 

Tem as cotas, né? Tá ficando cada vez mais difícil, né, você entrar pra uma 

faculdade pública porque o que sobra de vaga... é muito pouco. (E7 sobre a 

massificação do ensino superior) 

 

 

 

Uma entrevistada destaca a corrida pela cidadania em países europeus, o que facilitaria 

as perspectivas de mobilidade da filha. 

Está tudo ficando mais difícil. É isso que eu digo, quem tem possibilidade 

de tirar [cidadania de outro país], tira logo porque a gente não sabe o que 

que vai acontecer ali pra frente. Os países tão se fechando. (G3) 
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Em linhas gerais, a massificação do ensino superior brasileiro, na percepção de alguns 

desses pais, e a crise econômica prolongada vivida pelo país parecem estar contribuindo para 

uma maior valorização de recursos internacionais, que permitiriam o acesso dos filhos não 

apenas à educação superior fora do Brasil como também ao mercado de trabalho global 

(KRAIMER; TAKEUCHI; FRESE, 2014).  

4.7 O papel da religião 

Um aspecto não esperado que emergiu das entrevistas diz respeito ao papel da religião 

na formação dos filhos. Enquanto alguns participantes afirmaram categoricamente que o 

ensino de religião foi um ponto determinante na escolha, outros buscaram escolas em que a 

religião não fizesse parte do currículo. Mais especificamente, dos dez entrevistados 

individualmente, seis se mostraram totalmente favoráveis, dois se mostraram totalmente 

desfavoráveis e dois, cujos filhos estudam na Eleva, não mencionaram esta preocupação. 

Os seis entrevistados dos colégios católicos Santo Agostinho, Everest e Santo Inácio 

destacaram a religiosidade e os valores humanos como decisivos em suas escolhas. A 

entrevistada 3, por exemplo, menciona que o Santo Agostinho “atende bem essa parte 

religiosa, eles rezam na sala, então eu acho que faz a diferença sim. Eu invisto nisso”. A 

entrevistada 2, cuja filha estuda na Everest, destaca tanto o bilinguismo como a educação 

religiosa como determinantes na sua escolha. 

Eu acho que achei tudo que eu queria lá, na verdade. Tem missa, uma vez 

por mês, da turma. Lá tem catecismo pra quem quer, mas tem crianças de 

outra religião também. Hoje em dia, ela tá no primeiro ano e ela tem 

geografia, história, ciências. Essas três matérias, a aula é dada em inglês. 

Tudo que se fala de geografia, história e ciências é falado em inglês. Seres 

vivos, não vivos, vertebrados, invertebrados, é tudo em inglês. (E2) 

 

Por outro lado, o entrevistado 1, cuja filha estuda na Eleva, destaca sua aversão à 

escola católica: “eu ia ficar apavorado em colocar meus filhos numa escola católica”. Como 

destacado anteriormente, esse pai se preocupa com a questão da liberdade de escolha 

profissional e, nesse sentido, acredita que sua filha poderia ser tolhida no desenvolvimento de 

suas aptidões se estudasse numa escola católica.  

Ele contou que sua irmã é coordenadora pedagógica de uma reconhecida escola 

católica da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas que esta nem mesmo entrou no seu horizonte de 
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escolhas. Ao citar a visita à escola Our Lady of Mercy School (OLM), que é católica, ele 

disse que a esposa tinha o bilinguismo como uma prioiridade, mas que já na entrevista de 

seleção percebeu que o perfil da filha, que adora artes e já pratica yoga, não se encaixava com 

a escola. 

Eu vi que eu estava conversando com um mariner católico pronto pra ir pra 

guerra ... E falei pô, não vai rolar, o mariner lá em casa não é a minha 

filha. (E1, recusando a opção pela OLM) 

 

Como contraponto, cumpre apontar que a educação relativamente liberal oferecida 

pela Eleva aparece em uma fala que demonstra desconforto e preocupação para a entrevistada 

10 que se considera tradicional. 

A escola tem valores diferentes. Extremamente liberal. E a menina passa o 

dia inteiro lá. Aí quando chega em casa, eu vou botar ela pra dormir, ela 

me pergunta, mamãe, o que que é transgênero? Na hora de dormir, você 

entende? Tá difícil pra mim. Pra ela, não. Pra ela tá uma maravilha. (E10 

sobre a Eleva Botafogo) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do contexto de transformações no mercado de escolas privadas no Brasil, o 

presente trabalho buscou compreender as expectativas das famílias em relação à escolarização 

bilíngue. Foram investigadas as razões e motivações que tem levado pais e mães a 

matricularem seus filhos em escolas e projetos bilíngues. Nesse sentido, a crescente oferta de 

escolas bilíngues e de projetos bilíngues em escolas tradicionais do Rio de Janeiro parece 

atender aos pais que estão em busca de uma formação mais completa e internacional para seus 

filhos, o que tem movimentado esse setor em diversas partes do Brasil.  

Com base na Sociologia da Educação, identificou-se que a variável de classe social é 

fundamental para entender a escolha de escola e que o capital social de que dispõem as 

famílias deve ser considerado como um importante regulador da informação disponível sobre 

essas instituições, sendo, portanto, determinante para o comportamento de escolha. Foi 

possível perceber que os pais/mães das classes médias percebem a escola como um veículo de 

separação dos setores populares e uma estratégia de aumentar as vantagens e oportunidades de 

seus filhos através da educação, na busca por assegurar futuras posições de prestígio na 

estrutura social. Uma parcela significativa das classes médias tem investido em “recursos 

internacionais”: escolas e projetos bilíngues, viagens de intercâmbio (curta ou longa duração), 

cursos de línguas em parceria com universidades estrangeiras (NOGUEIRA, AGUIAR E 

RAMOS, 2008). Esta parcela da população tem na dimensão internacional do capital cultural 

uma estratégia de fechamento e distinção social.  

A literatura aponta que o mercado de escolas privadas se diferenciou, 

tradicionalmente, pela capacidade de preparar um grupo seleto de estudantes para as 

universidades de maior prestígio no país. Assim, a educação básica era entendida, pelas 

classes médias e altas, como veículo para o ensino superior brasileiro (ALMEIDA, 2015). Os 

resultados deste estudo mostraram que este caminho até o ensino superior é desejado e 

valorizado pelos pais.  

No entanto, as políticas de democratização do acesso ao ensino superior público 

estariam contribuindo para sua desvalorização por parte de alguns pais/mães. A mudança no 

significado do ensino superior brasileiro estaria ocasionando, portanto, uma mudança nas 

expectativas com relação à missão do ensino básico e é possível que esta mudança possa estar 

conduzindo as escolas a reformularem as suas ofertas. Verificou-se nesta pesquisa que estes 

pais já consideram, em maior escala, que seus filhos cursem o ensino superior no exterior. 
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Nesse sentido, a perspectiva de dar ao filho/filha uma educação que viabilize a 

liberdade de escolha de uma ampla gama de caminhos profissionais – na arte, na ciência, no 

Brasil ou fora dele – emergiu como um fator preponderante na escolha da escola, associado 

tanto ao domínio da língua inglesa quanto à aquisição de outras competências e habilidades. 

As percepções dos entrevistados sobre ensino superior são divididas. O ensino 

superior público brasileiro é valorizado pelos entrevistados, mas o desejo que seus filhos 

possam estar preparados para o ensino superior no exterior também emergiu. Alguns pais 

pesquisados entendem que, nas escolas e projetos bilíngues, seus filhos terão uma formação 

global e a “fluência nativa” do inglês com vistas ao ensino superior no exterior. A prolongada 

crise econômica e o cenário de violência do Rio de Janeiro foram aspectos levantados pelos 

pais nesta pesquisa e parecem ser determinantes para que reavaliem ter as melhores 

universidades brasileiras como única opção.  

A degradação do mercado de trabalho brasileiro parece motivo de preocupação de 

alguns pais que vislumbram alternativas mais interessantes fora do país para seus filhos. Pelos 

dados da pesquisa, percebe-se que os participantes se preocupam em prover seus filhos com 

recursos internacionais que lhes permitiriam acesso não somente à educação superior no 

exterior como também a inserção no mercado de trabalho global. As promessas de “imersão 

no inglês” e a formação de “cidadãos globais” das escolas e projetos bilíngues parecem vir ao 

encontro aos anseios destes pais que tentam preparar seus filhos para todas as possibilidades 

de um futuro que eles tentam prever, de alguma forma.  

A globalização tem impactado a educação ao redor do mundo. O processo de 

internacionalização dos negócios e da educação vem ampliando o domínio e importância do 

inglês como a língua franca, englishization (ALTBACH, 2007; BOUSSEBAA; BROWN, 

2017; KIRKPATRICK, 2011). Todas as escolas pesquisadas têm o inglês como a principal 

língua estrangeira, algumas oferecem o espanhol como uma eletiva. Os pais foram unânimes 

diante da importância do inglês, classificando a língua inglesa como essencial nos dias de 

hoje. 

Os relatos de insucesso dos participantes em cursos de inglês chamaram a atenção. No 

grupo focal, quatro das cinco participantes relataram experiências frustrantes. Estas 

experiências negativas parecem ter sido relevantes na tomada decisão por uma escola bilíngue 

para seus filhos, na medida em que representa algo diferente do que tiveram como experiência 

no passado. As queixas vão desde a carga horária (poucas horas por semana) até as 
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metodologias que não seriam capazes de proporcionar o “domínio fluente” da língua. A 

oportunidade de ter o inglês não somente como fim, mas como meio de aprendizagem de 

outros conteúdos desde muito cedo na escola parece atrair estes pais que se ressentem e 

lamentam oportunidades perdidas por não terem a fluência no idioma.  

Entretanto, observou-se que dos quatro entrevistados de colégios tradicionais católicos 

(Santo Inácio e Santo Agostinho), três optaram por manter seus filhos em cursos privados de 

inglês, possivelmente como uma medida de segurança pelo pouco tempo em que estes 

projetos bilíngues estão em funcionamento nestas escolas. 

A religiosidade aparece com força quando o assunto é escolha de escola, seja como 

atrativo ou como motivo para não matricular uma criança em uma instituição católica. De um 

total de 10 entrevistados, seis destacaram a religiosidade e os valores humanos como 

decisivos em suas escolhas. Por outro lado, outros dois entrevistados foram categóricos que 

estas escolas foram descartadas antes mesmo de um primeiro contato.  

A internacionalização – e englishization – do ensino superior e do mundo do trabalho, 

dois fenômenos de ordem global, provavelmente estão trazendo impactos para a configuração 

local dos mercados de escolas e projetos bilíngues no Brasil. Nesse cenário, entendeu-se que 

as famílias desempenham um papel simultâneo de consumidores e demandantes de novos 

valores para a educação e que, portanto, devem ser consideradas como importantes agentes 

dinamizadores do mercado de educação.  

A opção pela pesquisa qualitativa, necessária aos objetivos propostos, envolve 

algumas limitações. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a pesquisa contou com uma 

quantidade relativamente pequena de participantes, o que pode ter levado a uma perspectiva 

incompleta do fenômeno sob estudo. A obtenção de dados por meio de entrevistas e do grupo 

focal tem a limitação de se depender da disponibilidade e da disposição dos entrevistados.  

Entretanto, entende-se que o conhecimento e a compreensão aprofundada dos motivos, 

razões e valores envolvidos na decisão por escolas e projetos bilíngues possa auxiliar gestores 

e profissionais do setor a entender que as famílias desempenham um papel simultâneo de 

consumidores e demandantes de valores para a educação. 
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APÊNDICE – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  

 

Formação e ocupação dos pais 

 

1. Fale um pouco sobre você. (formação e ocupação) 

2. E sua família? (avós da criança) 

3. E seu cônjuge? 

 

Educação do(a) filho(a) 

 

4. Como foi o processo de escolha da escola do(a) seu(sua) filho(a)?  

5. Como você está avaliando a escola? Está satisfeito? Pretende mantê-lo(a) nesta escola?  

6. O que espera da escola? O que espera do processo de escolarização? 

7. Quais escolas foram consideradas no momento da escolha? Por quais motivos?  

8. O que você espera para o futuro do(a) seu(sua) filho(a)? 

9. Você tem a expectativa de que seu filho curse o ensino superior? Por que? Caso sim, 

onde? 

10. O que você deseja profissionalmente para seu(sua) filho(a)? 

11. Que preocupações você tem em relação à carreira do(a) seu(sua) filho(a)? 

12. O que é a escola ideal na sua opinião? 

13. Qual a importância que você atribui ao inglês como segunda língua? 

14. Como você percebe o desenvolvimento / desempenho escolar do(a) seu(sua) filho(a)? 

15. Quais aspectos você percebe no comportamento do(a) seu(sua) filho(a)que estão sendo 

desenvolvidos pela escola? 

 

Após a entrevista, foram levantados dados sociodemográficos do participante, cônjuge e 

filhos. 


