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EMENTA: Natureza jurídica da educação e das
instituições de ensino no Brasil. Ensino
Bilíngue ou Escolas Bilíngues. Base
Nacional Curricular Comum. Regulamentação pelo
Conselho Estadual/Municipal de Educação. Inclusão no
Projeto Político Pedagógico. Possibilidade de violação
ao Direito à Educação.
 

I. APRESENTAÇÃO

Trata-se de solicitação de Nota Técnica formulada pela 1ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor, por meio do Ofício n.º 020/2020 – 9ªPJESLZ
informando que no bojo da instrução da Notícia de Fato Nº 037607-500/2019, sobre o
aumento de mensalidades escolares para o ano letivo 2020, obteve informações de
que algumas instituições de ensino ofertaram o chamado “Método Bilíngue” ou
“Programa Bilíngue”, sem a prévia modificação do Projeto Político Pedagógico e sem
a apreciação dessa metodologia de ensino pelo Conselho Estadual de Educação, bem
como verificou a ausência de regulamentação específica sobre a matéria, a supressão
de algumas disciplinas, o acréscimo de horas/aula e/ou a implementação de contra
turno para conseguir alcançar o aumento da carga horária pretendida, o nivelamento
dos alunos, a proficiência dos professores, demonstrando cabalmente que o assunto é
pertinente ou matéria relativa ao DIREITO À EDUCAÇÃO.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre esclarecer que a emissão desta Nota Técnica se dá no campo
das repercussões do assunto no âmbito do direito à educação, sem imiscuir-se em
outras áreas de atuação do Ministério Público.

Por outro lado, ainda que em caráter preliminar, deve-se tecer algumas
considerações sobre a sistemática da natureza jurídica do direito à educação no Brasil.

A Constituição Federal de 1988 consolidou em seu escopo o artigo 205 que trata do
direito a educação e o consagra como direito fundamental. O citado artigo, combinado
com o art. 6º da Magna Carta, além de elevar a educação ao nível dos direitos
humanos fundamentais, nos faz concluir que a educação é direito de todos, isto é, esse
direito é informado pelo princípio da universalidade.
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O tratamento dado pela Constituição Federal de 1988 ao direito à educação
no Brasil o conforma como direito humano subjetivo e, como tal, torna-o exigível não só
na perspectiva do acesso, mas de sua ampla e irrestrita efetividade.

Portanto, a Constituição Federal garante o Direito à Educação como um
dever do Estado e de todos, promovida e incentivada com colaboração da sociedade.
O texto constitucional, nos artigos 205 a 214, estabelece uma série de regras que visa
efetivar esse direito.

Conforme elucidado nos artigos do texto constitucional é notório que a
educação possui natureza pública e as instituições de ensino, sejam elas
públicas ou privadas, devem obedecer às normas nacionais da educação,
notadamente as descritas na Constituição Federal, na Lei nº 9.384/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), na Lei n° 13.005/2014 (Plano Nacional de
Educação) nas normas do CNE (Conselho Nacional da Educação), dos CEEs E CMEs
(Conselhos Estaduais e Municipais de Educação), nos PPP (Projetos Político
Pedagógicos), dentre outras.

Sobre o assunto, convém relembrar os requisitos estabelecidos pela própria
Constituição Federal de 1988 para caracterizar a natureza constitucional das escolas
privadas:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência

de instituições públicas e privadas de ensino;
(…)
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:
I - Cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - Autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 9394/96 – em

seu mister de regulamentar a Constituição Federal, sobre o assunto assim dispõe:
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:
I - Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo

sistema de ensino;
II - Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder
Público;
III - Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213

da Constituição Federal.
 
Da categorização disciplinada na Constituição Federal tem-se, como bem

explicitado por Carlos Alberto Jamil Cury, como decorrência, uma primeira classificação
de escolas. As escolas livres e as escolas regulares. Segundo o conceituado educador:
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(...) a escola livre é aquela mantida por pessoas físicas ou jurídicas ou
físicas, fora do sistema de controle educacional oficial. Exemplo constante
de escola livre é aquele que oferece ensino de idiomas estrangeiros ou os
chamados cursinhos para processos seletivos de qualquer natureza. Deles
não se exigem, por exemplo, currículos mínimos oficiais e nem eles se
submetem às autoridades de ensino em termos de autorização de
funcionamento. Em contrapartida, não sendo autorizadas por estas
autoridades, não podem expedir diplomas oficiais. Livre a escola, livre é a
aceitação do valor de seu diploma que pode ter valor de mercado. Ela,
como qualquer outro estabelecimento de serviços, está sujeita apenas às
normas gerais da legislação brasileira como alvarás municipais, respeito a
códigos de posturas, entre outros. Já as regulares são as que, além de se
submeterem às leis gerais do país, também se submetem ao sistema de
diretrizes e bases da educação nacional, inclusive para o reconhecimento
formal de seus atos e diplomas. Regular provém do latim regula, regulae e
indica a lei, a regra. Por isso escola regular é a que está sub lege1.

 
Assim, pelo atual ordenamento jurídico-constitucional fica fácil concluir que a

escola particular, objeto desta Nota Técnica, se caracteriza como regular, pois recebe
autorização e é avaliada pelo Poder Público, requisitos estes de natureza
constitucional.

Mas, afinal qual o conceito jurídico de autorização para o Direito
Administrativo, do qual se socorre o Direito à Educação, para melhor compreensão do
assunto?

Hely Lopes Meireles2 apresenta o seguinte conceito de autorização:
Serviços autorizados são aqueles que o Poder Público, por ato
unilateral, precário e discricionário, consente na sua execução por
particular para atender a interesses coletivos instáveis ou emergência
transitória. [...] Seus executores não são agentes públicos, nem
praticam atos administrativos; prestam, apenas, um serviço de
interesse da comunidade, por isso mesmo controlado pela
Administração e sujeito à sua autorização.

 
Já Maria Sylvia Zanella de Pietro3, apresenta o conceito de autorização na

perspectiva do ato da administração que faculta ao particular o uso privativo do bem
público. Cita-se em verbis a definição da autora:

 
Pode-se, portanto, definir a autorização administrativa, em sentido
amplo, como ato administrativo unilateral, discricionário e precário
pelo qual a Administração faculta ao particular o uso privativo de bem
público, ou desempenho de atividade material, ou prática de ato que,
sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos. (G.N.)

 
Entretanto, vale também analisar a observação de Bandeira de Mello4:

 
Cumpre observar que a terminologia com que os atos administrativos
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são rotulados é muito incerta, inexistindo concordância total entre os
autores com respeito à identificação exata tal qual debaixo de uma
designação uniforme. O mesmo se passa na legislação que,
frequentemente, utiliza acriticamente as expressões mencionadas,
sem distinguir ou selecionar com rigor uma dada designação
constante para uma determinada espécie de ato.

 
De qualquer maneira as instituições privadas de ensino, em razão da

necessidade de autorização do Poder Público, fazem a prestação de um bem público,
qual seja a educação, coexistente com o serviço público prestado pelo Estado como
seu dever.

A educação, como dever do Estado, gera a obrigação do ente público estatal
de assumi-la como seu dever maior, ampliando a face pública da responsabilidade
estatal.

Boa parte deste dever está consignado no Plano Nacional de Educação, Lei
nº. 13.005/2014, o qual, por meio de vinte metas e respectivas estratégias, se propõe a
resgatar o caráter democrático e qualitativo da educação. O Plano não se omite em
referendar a busca do atingimento de certas estratégias por meio da chamada da
escola privada à luz da colaboração.

Ao mesmo tempo, o Plano também quer promover a regulação da oferta da
educação básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade e o
cumprimento da função social da educação, segundo a meta 7, estratégia 35. E impõe,
outrossim, por meio do princípio da avaliação de qualidade, exigências que devem ser
cumpridas por qualquer instituição que ofereça educação escolar.

Assim, do arcabouço jurídico apresentado, conclui-se que os Conselhos de
Educação devem não só serem informados do novo formato de ensino desenvolvido
pela escola, qual seja o ensino bilíngue, caso na documentação apresentada para a
inicial autorização de funcionamento, o referido método de ensino ainda não faça parte
das opções metodológicas e didáticas delineadas pela escola em seu Projeto Político
Pedagógico, mas o assunto deve ser objeto de novo processo autorizativo.

E mais, a escola precisa comprovar que o assunto foi amplamente debatido
com os professores, pais e alunos, antes de proceder às devidas alterações de seu
PPP, que deve acompanhar a documentação encaminhada ao respectivo Conselho de
Educação.

 

III – OUTRAS QUESTÕES DE MÉRITO

 

III- 1. Ensino Bilíngue ou Escola Bilíngue?

Diante do avanço desse novo formato de trabalho escolar, muitos gestores escolares e,
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sobretudo, a comunidade escolar, ainda têm dúvidas sobre a educação bilíngue.
Havendo a premente necessidade de esclarecimentos e regramento por parte dos
órgãos reguladores de ensino, os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de
Educação devem atuar com vistas ao estabelecimento de critérios para abalizar as
referidas autorizações, e ainda com o propósito de assegurar à comunidade escolar
que optar por esse tipo de organização escolar ensino de qualidade, com a legitimidade
necessária.

Preliminarmente, e tendo em vista todo o conflito conceitual acerca do tema, é oportuno
que se estabeleça a diferença entre ensino bilíngue e escola bilíngue. Entende-se por
ensino bilíngue a operacionalização de um currículo acadêmico em duas línguas
diferentes no mesmo contexto escolar. Escola bilíngue é uma instituição de ensino que
divide sua matriz curricular em dois idiomas. Além do uso da língua materna, o
aprendizado do conteúdo é complementado por uma língua adicional.

 

III. 2 O que diz a Base Nacional Curricular Comum sobre o assunto?

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, é um documento de caráter normativo,
obrigatório, com o objetivo de garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos
estudantes brasileiros de todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Seu
desenvolvimento integral ocorre por meio das dez competências gerais e deve ser
observado na elaboração e implementação dos currículos das redes públicas e
privadas, urbanas e rurais.

Especificamente no que se refere à língua inglesa, a BNCC sugere sua importância
para a criação de formas de engajamento, de participação dos alunos na sociedade
diversa, globalizada, pautada no uso de tecnologias e acesso aos meios midiáticos, de
informações e de comunicação.

 
A BNCC e a elaboração de currículos para Educação Bilíngue de
significar, que ficam ainda mais evidenciadas em contextos de
Educação Multi/Bilíngue. Ao trabalharem com linguagens, discursos,
estilos e abordagens diversos, os aprendizes desenvolvem-se mais
amplamente em termos metacognitivos, metalinguísticos e crítico-
reflexivos, uma vez que são movidos pelas diferenças culturais, pelas
mudanças nas mídias de comunicação e pela ampliação de
possibilidades multilíngues. O currículo em Educação Bilíngue teria,
ainda, de promover a mobilidade dos aprendizes para agirem e
avaliarem os próprios modos de ser, estar e participar em diferentes
campos da vida humana, como já propõe a BNCC. (MEGALE, 2019,
37).5

 
A BNCC, citando outros documentos norteadores da educação básica,

estabelece que o ensino de língua estrangeira deve promover o “desenvolvimento da
leitura, da escuta, da oralidade e da escrita a partir de uma perspectiva discursiva,

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional - Educação

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro, CEP 65.020-910, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento NTC-CAOP/EDU,
Número do Documento 12020 e Código de Validação A48759487D.

5



compreendendo os textos como manifestações culturais resultantes de um trabalho
conjunto de construção de sentidos” 6 a fim de que na interação discursiva com as
diferentes culturas, o aluno possa construir sentidos que o signifiquem e aos outros
com quem (ou de quem) ele apre(e)nde.

Com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pela primeira vez na
história da educação brasileira, houve a determinação da Língua Inglesa como
obrigatória a partir do 6º ano e se pode inferir de seu texto uma defesa do ensino do
inglês para a oralidade e para o seu uso. No entanto, o esquema curricular proposto
pelo documento organiza as habilidades da área em cinco eixos:

ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa,
em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas
diversas, incluída a fala do professor.

LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação.
Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em
língua materna e/ou outras línguas.

ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa, relacionados
ao cotidiano dos alunos, em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas
envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a
reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.

DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e daquelas relacionadas aos demais falantes de
língua inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a
valorização da diversidade entre os povos.

Assim, como o que ocorre com as demais disciplinas, considerando que
agora as mesmas são vistas na perspectiva das competências e habilidades, os
chamados itinerários formativos, quais sejam: Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, não estabelece a BNCC carga horária
específica para a língua inglesa nas escolas, deixando esta tarefa para regulamentação
no nível dos Estados e Municípios.

Sobre o currículo da Educação Básica, em sua competência de traçar as
regrais gerais, assim dispõe a LDB;

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
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educandos.           (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger,

obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e
política, especialmente do Brasil.

§ 2o  O ensino da arte, especialmente em suas expressões
regionais, constituirá componente curricular obrigatório da
educação básica.            (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular obrigatório da educação básica,
sendo sua prática facultativa ao aluno:             (Redação dada pela Lei nº
10.793, de 1º.12.2003)

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
          (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
II – maior de trinta anos de idade;         (Incluído pela Lei nº 10.793, de

1º.12.2003)
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em

situação similar, estiver obrigado à prática da educação física;
         (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;
          (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
V – (VETADO)          (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
VI – que tenha prole.        (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e europeia.

§ 5º  No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto
ano, será ofertada a língua inglesa.            (Redação dada pela Lei nº
13.415, de 2017)

§ 6º  As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as
linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o
§ 2o deste artigo.             (Redação dada pela Lei nº 13.278, de 2016)

§ 7º  A integralização curricular poderá incluir, a critério dos
sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas
transversais de que trata o caput.            
(Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)

§ 8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá
componente curricular complementar integrado à proposta
pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no
mínimo, 2 (duas) horas mensais.        (Incluído pela Lei nº 13.006, de 2014)

§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção
de todas as formas de violência contra a criança e o
adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos
currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como
diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), observada a produção e distribuição de material
didático adequado.          (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

§ 9º-A.  A educação alimentar e nutricional será
incluída entre os temas transversais de que trata
o caput.                  (Incluído pela Lei nº 13.666, de 2018)
§ 10.  A inclusão de novos componentes curriculares de caráter
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obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de
aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação
pelo Ministro de Estado da Educação.            (Incluído pela Lei nº 13.415,
de 2017)

 
III. 3 Regulamentação pelo Conselho Estadual de Educação.

A prática do ensino bilíngue e sua expansão no mercado brasileiro tem se tornado
crescente, segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Educação (MEC), que
aponta que 3% das 40 mil escolas privadas do país oferecem esse ensino.

Porém, constata-se que a educação bilíngue não possui regulamentação
formalizada pelo Conselho Nacional de Educação e, somente os Conselhos Estaduais
de Educação de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul estabeleceram as normas pertinentes à educação bilíngue, segundo
levantamento superficial realizado por este Centro de Apoio.

De uma leitura conjugada do art. 209 da Constituição Federal e do art. 7º da
LDB, caso na documentação apresentada pela escola para a inicial autorização de
funcionamento, o método de ensino bilíngue, não conste como opção metodológica e
didática no Projeto Político Pedagógico, conclui-se que os Conselhos de Educação,
devem, não só serem informados do novo formato de ensino desenvolvido pela escola,
mas o assunto deve ser objeto de novo processo autorizativo.

E mais, a escola precisa comprovar que o assunto foi amplamente debatido
com os professores, pais e alunos, antes de proceder as devidas alterações de seu
PPP, que deve acompanhar a documentação encaminhada ao respectivo Conselho de
Educação.

Contudo, o respectivo Órgão Colegiado de Educação precisa ter pré-
definido critérios para avaliar e deferir ou não o pedido de autorização, de onde se
conclui a imprescindibilidade da regulamentação do assunto pelos Conselhos
Estaduais de Educação, para apreciação dos pedidos das escolas de sua
circunscrição, ou seja, que estão submetidas à sua área de atuação7.

Assim, prima facie, pode-se concluir que o ensino bilíngue só pode funcionar
nos Estados onde há regulamentação pelos respectivos Conselhos Estaduais de
Educação, vez que para o funcionamento das escolas deve haver autorização desses
Órgãos Educacionais, que em suas Resoluções, devem estabelecer os critérios para
seu funcionamento, seguindo dentre outros assuntos a matriz de manutenção da
identidade cultural brasileira e oferecimento da possibilidade do domínio de uma língua
estrangeira, mantendo-a como objeto de estudo, com atenção para a regra
estabelecida na legislação da Carga Horária de 800 horas de aula, com no mínimo 200
dias letivos, com o acréscimo necessário para cumprir a proposta pedagógica
aprovada, dentre outras.
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III. 4 Inclusão no Projeto Político Pedagógico.

O Projeto Político Pedagógico está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Nele deve estar especificado qual a missão da escola, seus
objetivos, sua filosofia, sua metodologia de trabalho, e as bases para o ensino-
aprendizagem, incluindo o sistema de avaliação.

O PPP (Projeto Político Pedagógico) expressa o foco que será trabalhado
por todos os gestores, professores e equipe. Porém, é preciso que ele seja mais do que
um documento engavetado.

Para ser eficiente, o projeto deve atender tanto ao estabelecimento de
ensino quanto aos pais e alunos. É a identidade da instituição escolar, construído por
toda a comunidade escolar. É um documento elaborado pela escola para que seja uma
bússola que oriente os trabalhos da instituição durante o ano letivo. Ele tem caráter de
uma documentação formal, porém deve ser acessível para a compreensão de todos os
membros da comunidade escolar.

É importante destacar que a gestão não trabalha sozinha e sim apoiada pelos
docentes, corpo de alunos e também pelas famílias. Isso porque há um projeto em
comum que une todos esses elos importantes na constituição de um ensino de
qualidade.

Cada escola tem autonomia para definir qual será o projeto pedagógico
desenvolvido, porém cumprindo os ditames legais. Isso é garantido pelos artigos 12 a
14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Qualquer alteração
realizada no PPP precisa ser novamente submetida à homologação dos Conselhos de
Educação (Nacional, Estadual ou Municipal), notadamente quando há mudanças
estruturais de conteúdo e de metodologia de trabalho na perspectiva da relação ensino-
aprendizagem.

O PPP da escola, repisa-se, guia a instituição mostrando qual a sua pretensão
educacional e social. Ele tem a função de promover um maior engajamento dos alunos,
dos pais e o desenvolvimento do corpo docente. Em outras palavras, o PPP indica qual
a proposta da instituição em termos de cidadania, de contribuição social e de
educação.

Logo, se a instituição de ensino pretende realizar qualquer alteração na sua forma de
ofertar o ensino, inclusive na perspectiva do ensino bilíngue, a comunidade escolar
precisa estar ciente, concordar e a proposta de alteração deve ser encaminhada ao
Conselho de Educação para os procedimentos necessários.

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Isto posto, em resposta à consulta formulada, respeitada a independência
funcional da Promotora de Justiça Natural, e sem caráter vinculante, conclui o CAOP-
EDUCAÇÃO o seguinte detalhamento das questões que não foram respondidas ao
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longo da fundamentação teórica apresentada.

No que tange às distinções entre escola bilíngue e escola internacional, cite-
se a definição trazida pela Resolução do Conselho Estadual de Educação do Rio
Grande do Sul, que por si só, resolve o problema da diferenciação referida, nos
seguintes termos:

Entende-se por Escola Bilíngue o ambiente em que se falam duas ou mais
línguas vivenciadas por meio de experiências culturais, em diferentes contextos de
aprendizado e número diversificado de componentes curriculares, de forma que o(a)
aluno(a) incorpore ao longo do tempo o novo código linguístico como se fosse sua
língua nativa.

Entende-se por Escola Internacional o ambiente que deve atender aos
preceitos da legislação educacional brasileira, bem como do país estrangeiro. Deve
ministrar aulas de imersão na língua do país estrangeiro, trabalhando e valorizando o
pluralismo de ideias e culturas dos países. (Artigos 1º e 2º da Resolução nº 348/2019
– CEE/RS).

A terceirização é um termo jurídico que pode ser definido como a forma de
prestação de serviços, com o objetivo de reduzir gastos, buscando a melhoria na
qualidade de serviços voltados para a atividade-meio.

No entendimento do saudoso Valentim Carrion,8 “terceirização é o ato pelo
qual a empresa produtora, mediante contrato, entrega a outra empresa certa tarefa
(atividades ou serviços não incluídos nos seus fins sociais) para que esta a realize
habitualmente com empregados desta”.

Havia uma constante discussão no que pode ou não ser terceirizado. A ideia
principal era de que a terceirização deveria abranger a atividade não central, ou seja,
deveria abranger a atividade-meio. Para identificar essas áreas, as empresas devem
verificar o contrato social e definir a sua atividade-fim.

Porém, no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal pôs fim a essa
discussão e decidiu que é constitucional terceirizar, ou seja, contratar por meio de uma
empresa, funcionários para todas as atividades de uma companhia no Brasil. A maioria
dos ministros entendeu que parte da súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que proibia a terceirização da atividade-fim — ou seja, uma escola poderia
contratar faxineiros terceirizados, mas jamais professores terceirizados — feria a Carta
Magna. Os magistrados do Supremo também decidiram que a sentença terá
repercussão geral, o que significa que, daqui pra frente, todos os magistrados terão de
se basear nesse entendimento quando forem julgar casos, em andamento ou
paralisados, em que a terceirização for questionada. A tese aprovada pelo STF foi a
seguinte: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
em pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, revelando-se inconstitucionais os incisos I, III, IV e VI da
Súmula 331 do TST”. O relator do caso, ministro Luís Roberto Barroso, entendeu que
a legislação precisa evoluir, assim como a sociedade tem evoluído.
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Assim, conclui-se que, desde que haja previsão na documentação oficial
apresentada pela escola para autorização (inclusive previsão no PPP), não há óbice
para a escola terceirizar serviços, mas a forma como é feita, os critérios adotados, as
implicações na seara do consumidor e do direito do trabalho devem ser analisados em
procedimento próprio pelos órgãos com atribuições na matéria.

Acerca da diferença entre Método e Programa Bilíngue, convém trazer à
baila os conceitos utilizados na própria pedagogia para esses termos: Método: é o
caminho/modo de proceder a fim de atingir determinado objetivo. É o conjunto de ações
desenvolvidas, pelas quais se organizam as atividades de ensino para o atingimento da
aprendizagem dos alunos. Programa: são partes de um todo, de um conjunto de
procedimentos técnicos e científicos. Abrange a aprendizagem, os métodos de ensino
utilizados, o sistema de avaliação da aprendizagem. 

Os critérios para capacitação de professores devem ser objeto da
regulamentação dos respectivos Conselhos de Educação, porém convém ressaltar que
além de uma boa e sólida formação linguística e cultural sobre a língua que pretende
ensinar, o professor da escola bilíngue deve ser preparado para atender os diferentes
propósitos das diferentes escolas bilíngues no Brasil. As dimensões continentais
desse país contribuem para configurar ambientes sociais diversificados que exigem e
favorecem a presença de uma escola bilíngue. Não basta hoje ter competência
linguística somente para ensinar uma língua estrangeira ou uma segunda língua. O
professor deve ser preparado para, além de lecionar “a” língua e “na” língua, ser um
pesquisador de sua prática pedagógica. Idealmente, esse professor deve ser
capacitado a investigar também as questões sociais e psicológicas que envolvem sua
prática9.

As demais questões que se referem a uma análise mais pormenorizada da
realidade adotada pelas escolas particulares de São Luís não são passíveis de análise,
seja em razão da ausência de documentação específica ou em função da ausência de
regulamentação pelo Conselho Estadual de Educação.

Isto posto, percebe-se que são grandes os desafios para a área do ensino
bilíngue. Trata-se de uma realidade educacional recente e em crescimento, assim urge
que a legislação brasileira e os órgãos de educação com atribuições para
regulamentação específica exerçam seu papel, norteando o trabalho das instituições de
ensino que optarem por esse método de ensino, prevendo a formação inicial e
continuada de professores, não esquecendo que a língua Portuguesa é o idioma oficial
do Brasil (art. 13 da CF/88) e que a língua materna segue sendo essencial, inclusive
para a aquisição de uma segunda língua, pois ela proporciona a base necessária para
que o aluno possa construir suas hipóteses e visão de mundo, vez que a forma como o
mesmo vem sendo desenvolvido no Maranhão, em razão da ausência de
regulamentação estatal, pode causar violação às normas relativas ao Direito à
Educação, o que precisa ser aferido no caso concreto, pelos órgãos de execução com
atribuições na defesa da educação.

Remeta-se cópia, via e-mail, ao órgão de execução ministerial solicitante,
com posterior arquivamento do presente expediente.
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De igual modo, remeta-se aos Promotores de Justiça do Maranhão pelo e-
mail institucional, para ciência.

Remeta-se cópia, via e-mail, ao Egrégio Conselho Estadual de Educação do
Maranhão e ao Conselho Municipal de Educação de São Luís para as providências que
entenderem cabíveis.

Remeta-se cópia, via e-mail aos Presidentes da UNDIME/MA e da
UNCME/MA para ciência.

Publique-se na página deste CAOP.

Registre-se e cumpra-se.

 

 

São Luís, 02 de março de 2020.
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