“Educating for
the world”
Como a Modalidade de Programa
Bilíngue Prepara os Alunos para
os Benefícios de uma Experiência
Acadêmica Internacional.
“Acima de todas as liberdades, dê-me a
de saber, de me expressar, de debater com
autonomia, de acordo com minha consciência.”
John Milton (1608 – 1674)

A modalidade do ensino bilíngue utiliza, como eixo do programa, a
interdisciplinaridade. A partir disso, desenvolve o aprendizado do segundo idioma de
forma contextualizada e proativa, além de favorecer o raciocínio lógico e ampliar a
visão mundial em que nos encontramos inseridos nos dias de hoje. Essa modalidade
tem como essência os preceitos do Content and Language Integrated Learning, que
apresenta assuntos debatidos no mundo de forma interdisciplinar, percorrendo as
diversas áreas de conhecimento, como, por exemplo: Códigos e Linguagem, Ciências
da Natureza, Artes, Estudos Sociais e Matemática, fazendo a diferença por acrescer a
língua inglesa no cotidiano do estudante e proporcionando o seu aprendizado
signiﬁcativo. Este acontece através de aulas práticas, que favorecem a autonomia e
protagonismo na formação de um sujeito com pensamento crítico e reﬂexivo,
priorizando o desenvolvimento integral do estudante, além de viabilizar a construção
gradativa da habilidade linguística na segunda língua.

(Villa Summer Camp 2017)

A valorização de experiência acadêmica internacional, em geral, tem como objetivo
melhor capacitação para o mundo proﬁssional. No entanto, o estudante que
participa de um programa bilíngue, como o que é vivenciado no Villa Campus de
Educação, tem a oportunidade de ampliar sua visão em relação aos benefícios que
uma experiência acadêmica internacional pode proporcionar. A metodologia
aplicada no nosso Programa Bilíngue é semelhante a programas utilizados em
escolas de outras partes do mundo, como Europa, Canadá e Estados Unidos.
Uma experiência acadêmica internacional beneﬁcia o estudante de várias formas.
Segundo Oliveira e Pagliuca (2012, p. 196), uma “experiência desse tipo agrega valor
ao crescimento proﬁssional e pessoal”. Não há como não evidenciar que a
internacionalização é vista como fator conclusivo numa concorrência proﬁssional no
mercado de trabalho. Aquele que tem experiência internacional acadêmica e/ou
proﬁssional no currículo terá destaque dentre os demais no mundo empresarial. O
mundo do business demanda proﬁssionais com experiências multiculturais, com boa
relação interpessoal, habilitados a enfrentar diversidades no âmbito pessoal e
institucional. A experiência de estudar em uma Universidade fora do país de origem,
além de promover a diversidade cultural, proporciona algumas das principais
qualidades pleiteadas pelo mercado mundial.

(Villa Summer Camp 2017)

Não podemos deixar de mencionar a experiência de estar distante ﬁsicamente da
família e dos amigos. Apesar de a era digital amenizar a saudade do convívio
constante, viver em outro país, com pessoas de distintas partes do planeta e
enfrentar situações cotidianas por diferenças culturais tornam o sujeito responsável
por si. No início, podemos acreditar que a nossa cultura, a forma como fomos criados,
é a única certa e verdadeira. Com o passar do tempo, com a convivência diária com
pessoas de outras culturas, temos a oportunidade de aprender que cada povo tem os
seus códigos e linguagens, suas regras e crenças, e que isso não os torna melhor ou
pior que nós, mas, essencialmente, diferentes na forma de ver, de agir e de pensar a
vida. De acordo com Oliveira e Pagliuca (2012), essas situações se apresentam como
alimento para o crescimento pessoal, social e proﬁssional. O estudante se conhece
melhor, depara-se consigo mesmo e desenvolve habilidades e competências
supostamente desconhecidas, passa a ter uma nova perspectiva do mundo e
desenvolve um senso crítico sobre a cultura e os costumes do seu país de origem.
Em suma, a experiência acadêmica internacional, cursar uma Universidade em outro
país, implica em conhecer pessoas de diferentes culturas, descortinar novas maneiras
de pensar e agir, conceber uma mentalidade mundial e planetária, saborear novas
gastronomias, amadurecer pessoal e proﬁssionalmente. Enﬁm, ter a oportunidade
de se construir como cidadão do mundo.
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Inscreva-se no nosso canal do Youtube e siga-nos nas outras redes
sociais para ﬁcar por dentro de mais assuntos como este.
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