


Quem não fala a
língua oficial dos

negócios pode pôr
em risco a própria

carreira. Então,
nada melhor do

que aprender
inglês direcionado

à sua área de
atuação

TEXTO PRISCILA GORZONI

SE VOCÊ ESTÁ CANSADA DE MATRICULAR-SE EM
CURSOS DE INGLÊS e de desistir no meio do caminho,
embora seja vital para o sucesso da sua carreira, calma,
não precisa se sentir culpada nem ver a sua promoção
indo pelo ralo. Talvez você esteja necessitando mudar o
método de aprendizagem. E opções não faltam no mer-
cado. Uma delas são os cursos que adotam o método
English for Special Purposes (ESP).

Diferente do tradicional ESL (English as Second Language),
o ESP, que é um curso para fins específicos ou Inglês Instru-
mental , direciona o vocabulário e as estruturas lingüísticas a
uma área corporativa ou disciplina em particular. Além disso,
trabalha situações do cotidiano, como ir ao supermercado,
descrever pessoas e atender ligações. Por isso ele está cada
vez mais difundido nas empresas, principalmente por suprir
às necessidades específicas do profissional.

Para a secretária Alaíde Toniolo Ma-
daleno, a alternativa está dando certo.
"Comecei várias vezes o curso tradi-
cional de inglês e nunca concluí. Já no
instrumental vi que poderia atender às
minhas necessidades em um período
menor, além do que ele é focado para a
área profissional. O meu objetivo é sa-
ber me expressar sem dificuldades em
ligações internacionais, conseguir ano-
tar os recados e recepcionar uma visita
do exterior. Perdi várias oportunidades
por não ter esse preparo", conta a atual
aluna do Senac-SP.

O método ficou muito famoso no Brasil
na década de 80 por causa do trabalho
realizado por professores da área de
lingüística aplicada da PUC-SP, conta
Vera Silva dos Santos, uma das coorde-
nadoras de desenvolvimento de cursos
de idiomas do Senac-SP.

Esses cursos são direcionados ao cam-
po de atuação, por isso desenvolvem
uma linguagem apropriada e auxiliam
o executivo a ter uma maior interação
com o mundo dos negócios estrangeiros.
Fora isso, o aluno tem a oportunidade de
aprender o idioma dentro de um contex-
to específico do setor de seu interesse,
os jargões e as expressões lingüísticas
próprias da área são praticados duran-

te as aulas em simulações de situações
reais. "O enfoque é muito mais direto e
prático, possibilitando ao aluno desem-
penhar suas funções de maneira eficaz",
atesta Claudia Shimizu, gerente de So-
luções Empresariais da Seven Idiomas.

Hoje, o profissional não pode esperar
obter proficiência em uma segunda lín-
gua para, então, a partir daí desempe-
nhar suas atividades. "Esse desenvol-
vimento deve ocorrer paralelamente",
completa Claudia Shimizu. *
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Treinamento Inglês na medida certa

FOCO BEM DEFINIDO
São vários os focos possíveis do método
ESP e sua aplicação está diretamente li-
gada aos anseios do aluno/profissional.
"Um aluno, por exemplo, que precisa ser
aprovado no exame de proficiência em
língua inglesa em seu programa de mes-
trado ou doutorado, e não possui conhe-
cimento na língua, pode fazer o curso de
Inglês Instrumental para fins acadêmi-
cos" , indica Cátia Veneziano Pitombeira,
Coordenadora do curso de Letras na Fa-
culdade de Educação e Letras, FACEL e
do Centro de Línguas Metodista.

O método ESP também desenvolve
outras capacidades especiais como ne-
gociações empresariais e técnicas efi-
cientes para apresentações orais. "Ele
pode ainda ser um curso que aprimora
competências específicas do idioma,
seja ela expressão oral, leitura, escrita ou
compreensão oral", explica Vera.

Outro ponto positivo é a rapidez com
que o objetivo é atingido. Como qual-
quer outro curso, eles utilizam materiais
impressos e audiovisuais, e os preços
variam de acordo com o curso e escola.

Um professor de ESP tem que ter a forma-
ção necessária e adequada para a prática
dessas aulas." Na verdade, não existe um
esquema montado, as aulas geralmen-
te são mais caras que as do inglês geral,
pois o professor aplica um teste para
avaliar as necessidades do aluno (needs
analysis), e o nível de conhecimento para
estabelecer o ponto de partida e estrutu-
rar o curso. Isto é, feito sob encomenda,

não existe material, um livro específico.
É o responsável quem monta o material,
que deve ser autêntico, lembrando que
isso acontece tanto na modalidade escri-
ta quanto na oral", ressalta Cátia.

Em geral, tem duração igual aos pro-
gramas de inglês de uma determinada
escola, podendo ser semestrais ou de
quatro, seis ou oito semanas. Porém é
possível organizar um formato superin-
tensivo de duas ou três semanas para su-
prir as necessidades de um grupo.

Normalmente, quem procura por essa
forma de ensino são profissionais que
atuam na área corporativa, já que o foco
são o panorama do mundo dos negócios
e as situações cotidianas dos profissio-
nais, servindo como pano de fundo no
ensino do idioma.

No caso do curso de Inglês para Se-
cretárias, a carga horária é de 70 horas
(l O das quais a distância) e o Business
English, 60 horas. Quanto aos requisi-
tos, é preciso ter um nível de habilida-
de lingüística avançado ou pelo menos
intermediário avançado. "Esses cursos
são vantajosos para profissionais que
têm pelo menos uma bagagem inter-
mediária da língua, e que de fato usem
o inglês na execução de suas tarefas do
dia-a-dia", relata Claudia Shimizu. Hí"
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Text Box
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