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De técnicas elementares de tea-
tro até tecnologia. Novos méto-
dos de ensino de inglês, além de
agregar valor ao tradicional, fa-
cilitam o aprendizado ao aliar
atividade de lazer e educação.
Os diálogos próprios de qual-
quer curso de inglês – um pré-
requisito na formação do estu-
dante – podem ganhar ares so-
fisticados e garantir mais fluên-
cia ao aluno quando associados
a técnicas teatrais.

“Sentados na cadeira, enver-
gonhados e impelidos a conver-
sar, os alunos parecem robôs”,
descreve Carlos Gontow, pro-
fessor de inglês e escritor do li-
vro The Classroom is a Stage,
que traz 40 esquetes classifica-
das por nível de aprendizado e
com sugestão de idade.

Na profissão há 24 anos, Gon-
tow conta que começou a incen-
tivar os alunos a levantarem e
colocarem mais expressão e en-
tonação em seus diálogos. A me-
todologia nasceu sem o profes-
sor perceber que nesse exercício
corriqueiro despontavam as téc-
nicas mais clássicas de teatro.

“Podemos falar o ‘oi, tudo
bem?’ com diversas emoções.
Bravo, feliz, sério ou triste. No
ensino de língua estrangeira, as
pessoas ficam mais tímidas,
algo que precisa ser contorna-
do”. A metodologia empregada
por Gontow se divide em duas
vertentes: na sala de aula e no
palco. Nas aulas, a utilização de
fantoches e o incentivo a inser-
ção de emoções nas falas con-
tribui para a desinibição. “Ao se
imaginar como personagem os
alunos se soltam mais. Os fan-
toches atuam como se fossem
máscaras que protegem a iden-
tidade do aluno”, considera.

O outro elemento que garante
a mesma funcionalidade são as
peças teatrais em si. “O teatro
propicia a vivência da língua, o
que é fundamental. Sem isso,
fica muito artificial”, avalia o
professor. Ao ensaiar uma peça
teatral pela primeira vez, os alu-
nos recebem de duas a três falas
de acordo com o nível de conhe-
cimento. Se mostram facilidade
para decorar, nas semanas se-
guintes vão ganhando falas adi-
cionais. Depois de ensaios sema-
nais com três horas de duração,
os alunos apresentam a peça. O
elenco varia de 30 a 120 pessoas.

Tecnologia
Acompanhando as inovações
tecnológicas, o Grupo Multi,
que congrega escolas de idioma,
informática e profissionalizan-
te, aposta nas novas mídias para

aperfeiçoar o ensino de inglês.
Destinado à Wizard, a compa-
nhia lançou no mês passado o
serviço de “web chat”, em que
os alunos têm à disposição pro-
fessores conectados 24 horas
por dia sete dias da semana.

Para assegurar o atendimen-
to dos alunos, são mantidos
professores aqui e na China. “O
serviço não tem custo adicio-
nal. O recurso pode ser utiliza-
do para tirar dúvidas, explicar
conteúdo ou, simplesmente,
conversar. Tem o intuito de fa-
cilitar o aprendizado”, afirmou
Carlos Martins, presidente da
Multi. Nas escolas profissiona-
lizantes — Microlins, S.O.S
Computadores e Bit Company —,
foram instaladas lousas eletrô-
nicas com material didático
para o ensino do inglês.

Por sua vez, a última aquisi-
ção do grupo, a escola Yázigi
utiliza o portal “House of En-
glish”, que se assemelha a uma
rede social, para auxiliar no en-
sino. “O portal é o local onde os
alunos dos diversos estados po-
dem interagir. É um comple-
mento da aula, lá os alunos
também realizam tarefas”,
aponta o presidente da Multi.

Para 2011, o diferencial será a
disponibilidade de todo o mate-
rial didático da Wizard na plata-
forma do iPad, da Apple. ■

A aposta em uma técnica diferente de
ensino facilita o apredizado dos alunos

A prática teatral traz
naturalidade à fala,
os alunos aprendem
a improvisar em
inglês e dão tom
de realidade aos
exercícios do
material didático

CLASSE C

UNS Idiomas molda curso para atender adultos em 18 meses

De olho na ascensão econômica
da classe C, a UNS Idiomas, rede
especializada no ensino da língua
inglesa em 18 meses, moldou
seu curso para atender adultos
que têm necessidade de rápido
aprendizado. Sem férias e
recesso, o conteúdo é distribuído
em três horas de aulas semanais,

com opção de uma hora adicional
às sextas-feiras. “Trabalhamos
com executivos ou pré-
executivos, na faixa de 20 a 40
anos, que buscam ingressar no
mercado de trabalho ou visam
alguma promoção”, afirmou
Marcel Magalhães, diretor
presidente da rede de idiomas.

A UNS está presente
em todas as regiões
do Brasil e estuda
ampliar o número
de franquias para
todas as capitais

Teatro e tecnologia reforçam
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SUSTENTABILIDADE

Na profissão há
mais de 24 anos,
o professor de
inglês Carlos
Gontow começou
incentivando os
alunos a levantarem
e colocarem
mais expressão
e entonação
em seus diálogos.
Depois, veio
o teatro. Ao se
imaginar como
personagem
e não a pessoa
real os alunos
se soltam mais.
Os fantoches
atuam como se
fossem máscaras,
que protegem a
identidade do aluno

Como colocar o futuro
dentro da educação?
O novo Código de Processo Penal, se aprovado, não dará
direito a prisão especial para quem tem curso superior.
Foi-se um argumento para convencer alguém, no deses-
pero, a a ampliar a escolaridade. Confesso que o usei, jo-
cosamente, com um filho que decidiu ser músico. A sé-
rio, opinei, entre outros pontos, que um diploma supe-
rior significaria trabalho e ganho financeiro melhores.
Em vão. Bom no “pingue-pongue”, ele considerou a
afirmação e mandou outra: o diploma não garantiria o
aprendizado do seu interesse, que ele foi encontrar em
uma instituição alternativa nos sete anos seguintes e
continua a buscar todos os dias com o auxílio de compu-
tador, internet e outras tecnologias. Essa escolha ilustra
uma possível resposta a uma boa questão colocada pelo
educador Fredric Litto, um dos fundadores da Escola do
Futuro da USP, dedicada a pesquisa e aplicação de tecno-
logias educacionais: “Se a educação é para o futuro,
como colocar o futuro dentro da educação?”.

A pesquisadora em tecnologia educacional Maria H.
Andersen, que escreve sobre o futuro do ensino e da
aprendizagem para instituições como a “World Future
Society”, sugere um sistema de aprendizado personali-

zado e social (em rede)
como meio de colocar
o futuro na realidade
educacional do presen-
te. O cenário, que ela
nomeia com a sigla So-
crait, parece conciliar
tudo o que se preconiza
para um ensino de qua-
lidade: capacitar o es-
tudante a contextuali-
zar o que aprende, a
cruzar conhecimentos e
a fazer as perguntas cer-
tas para avançar na for-
mação de acordo com
suas ambições.

A sigla remete a socrático no questionamento ne-
cessário para aprender e desenvolver conhecimentos,
e contém “Soc” para social, “Ai” para inteligência arti-
ficial e “TI” para tecnologia de informação, explica
Andersen, lembrando que perguntas socráticas levam
o aluno a gerar respostas próprias em vez de apenas re-
conhecer uma resposta dada. Isso alimentaria conti-
nuamente a aprendizagem com novas questões — de
forma personalizada, pois motivada pelo interesse
pessoal do aluno; e na esfera comunitária, ao ser parti-
lhada e enriquecida em redes sociais a partir de um
“banco de questões socráticas”. O banco seria acessa-
do, ao final de um conteúdo, por uma opção do tipo
“aprenda mais”, com duas alternativas: escrever sua
pergunta ou escolher em uma lista de questões feitas
por outros. O aluno avaliaria sua formação a partir da
capacidade de chegar a respostas. Se não aprendeu, o
sistema o remeteria de volta ao tema. Os avanços se-
riam certificados por “curadores socráticos”.

A ideia, de tão resumida aqui, nem parece coisa de fu-
turo. E práticas, tecnologias e conteúdos para um sistema
como esse já existem. “Faltam a arquitetura e a interfa-
ce”, diz Andersen. Uma arquitetura aberta para qualquer
um criar perguntas e também desenvolver aplicativos de
acordo com os objetivos de aprendizagem, seja na escola
ou no ambiente de trabalho. No passado, lembra a pes-
quisadora, a educação era ultrapersonalizada: histórias
orais passadas do adulto para a criança ou o tutor contra-
tado para ensinar um único aprendiz. O Socrait propõe
uma volta para o futuro numa realidade de sistemas pú-
blicos de ensino, educação de massa. Saiba mais:
http://www.wfs.org/futurist. ■

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do
site e revista Onda Jovem,
do Instituto Votorantim

No passado, a
educação era
ultrapersonalizada:
histórias orais
passadas do adulto
para a criança ou
o tutor contratado
para ensinar
um único aprendiz

...ÂNGELA LESSA

Professora do departamento
de inglês da PUC-SP

TRÊS PERGUNTAS A...

“O aluno precisa
de tempo em casa
para poder estudar”

O aprendizado do inglês exige
esforço conjunto do professor
e do aluno. Além do domínio
do idioma pelo professor,
a dedicação fora sala de aula
do aluno é que garantirá
o aprendizado.

O aluno consegue aprender
com métodos que visam o
curto prazo?
Lógico que existem exceções,
mas é muito difícil aprender um
idioma em pouco tempo, tendo
em vista que seu uso é complexo.
Mesmo que envolva a motivação
de uma promoção no trabalho,
por exemplo, é necessário
experiência com a língua.
Para facilitar o aprendizado,
existe uma combinação de
elementos que devem ser
seguidos. O aluno tem que fazer o
curso completo. Do início ao final.
Além de gostar do idioma, tem
que ter suporte profissional,
material adequado e tempo
em casa para estudar.

Qual o tempo recomendado
para adquirir fluência?
Se o aluno se esforçar e não tiver
medo de se expressar, seis horas
semanais por um período de dois
anos a dois anos e meio. O grupo
reduzido de alunos por sala de
aula também contribui.

Existe uma metodologia ideal?
Não existe uma metodologia
ideal. Hoje fala-se em “pós-
método”, em que o professor
se adequa às necessidades de
cada aluno. O professor tem
que ser capaz de fazer um
prognóstico das necessidades
reais do aluno em um contexto
social, histórico e cultural.
Não existe ensino de língua
pela língua.

Fotos: divulgação

Em todos as aulas, são
combinados exercícios de leitura,
gramática, áudio e conversação,
voltado para as necessidades
desse público. Segundo
Magalhães, o tempo mais enxuto
de aprendizado equaciona um
investimento maior, tendo em
vista que os cursos convencionais

ultrapassam quatro anos de
aulas. “Isso vem de encontro com
as necessidades da classe C”,
considera. A metodologia da
UNS também encontra amparo
na motivação pessoal de cada
aluno, com base na premissa
de que a ascensão profissional
resulta em renda maior.

curso de inglês
Murillo Constantino

Text Box
Matérias

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 16-17.
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