
advogado paulistano Grégori 
Goda, de 32 anos, jamais este-
ve pessoalmente com a estu-
dante colombiana Ana Maria 

Perez, de 21 — mas há um mês um en-
sina ao outro seu idioma natal. Os en-
contros da dupla ocorrem numa das 
centenas de redes sociais em que quase 
20 milhões de pessoas aprendem hoje 
um idioma estrangeiro no mundo todo. 
Os papos acontecem três vezes por se-
mana via Skype, geralmente tarde da 
noite, e costumam estender-se madru-
gada adentro. Ele ensina a ela português 
e inglês e aprende espanhol. Corrigem-
se mutuamente as imperfeições de pro-
núncia, os vocábulos mal-empregados e 
a grafia incorreta. "No meu trabalho, 
percebi que apenas o portunhol já não 
bastava. Agora posso dizer que comecei 
a falar espanhol de verdade", avalia o 
advogado, que está passando para uma 
nova fase do aprendizado, com o acom-
panhamento de um professor. 

Alunos como Grégori e Ana Maria, 
que já frequentaram cursos tradicio-
nais e desistiram por falta de horário, 
dinheiro ou interesse, são a maior parte 
do público das aulas na internet. Mais 
baratos, mais convenientes e mais inte-
rativos, eles atraem pessoas com idade 
entre 20 e 30 anos. que estão cons-
truindo uma carreira e precisam falar 
outros idiomas, mas se arrepiam só de 
pensar em voltar aos tempos do "repe-
at please". Tal tendência ficou clara em 

últimos cinco anos. cerca de 300 ofere-
çam versões em português. Os brasi-
leiros, que já aderiram maciçamente às 
redes sociais, acorreram também em 
massa à nova modalidade de ensino. 
Dos 10 milhões de membros da maior 
rede social para ensino de línguas do 
mundo, a Livemocha, 3 milhões estão 
no Brasil, onde também é realizado o 
maior número de chats e comentários 
em exercícios. Junto com o português, 
o chinês, o russo e o espanhol são as 
quatro línguas natais que mais crescem 
na rede — evidência de que o filão tem 
boa acolhida nos países emergentes, 
onde melhorar o próprio nível educa-
cional é o grande anseio de milhões de 
pessoas que começam a ascender eco-
nomicamente. As alternativas disponí-
veis são variadas. Há desde blogs de 
acesso gratuito e superficial até sites 
bem elaborados, apoiados por editoras 
com tradição em material didático e 
oferta ampla e diversificada de recur-
sos multimídia. Mesmo escolas tradi-

um estudo divulgado recentemente pe-
la Universidade da Califórnia. O traba-
lho constatou que recursos interativos 
semelhantes aos do Facebook. como 
presentes virtuais, perfil personalizado 
e sistema de correio eletrônico, são o 
grande chamariz. Diz o autor da pes-
quisa. o doutor em educação e infor-
mática Chin-Hsi Lin: "Tais ferramen-
tas fazem com que as pessoas se moti-
vem a estudar, por sentir que estão in-
fluindo no próprio aprendizado". Para 
a especialista em linguística da Ponti-
fícia Universidade Católica (PUC) de 
São Paulo Alexandra Geraldini, o fato 
de participarem de conversas reais e 
não de diálogos montados faz com que 
os estudantes virtuais se envolvam 
mais com as aulas. "Os papos via web 
exigem pensamento rápido e concen-
tração. Num curso presencial, o aluno 
pode estar na sala. mas não prestar 
atenção em nada." 

Calcula-se que, dos milhares de si-
tes, blogs e redes sociais fundados nos 
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cionais de línguas começam a investir 
no segmento, oferecendo cursos exclu-
sivos para a rede e aplicativos de celu-
lar e tablet. "Percebemos que estáva-
mos perdendo muitos alunos que não 
tinham tempo para freqüentar os cur-
sos. A alternativa foi a internet", diz 
Ecio Scandiuzzi. responsável pelos 
cursos on-line da Berlitz. 

O problema, diante de tanta diver-
sidade, é identificar a melhor ferra-
menta de estudo. A imensa maioria 
dos cursos virtuais oferece conteúdo 
gratuito no início. Portanto, esse não é 
um diferencial. Na web, assim como 
nos cursos tradicionais, o que torna o 
aprendizado eficaz é o acesso a pro-
fessores qualificados, uma oferta am-
pla e variada de material didático e o 
contato com pessoas cuja língua nati-
va seja a que se pretende aprender 
(veja o quadro). É por serviços desse 
tipo. como correção de exercícios e 
aulas via Skype, que os sites costu-
mam cobrar. Um aluno que passe cin-

co horas por semana on-line, faça uso 
dos recursos multimídia e conte com a 
ajuda de um professor pagará de 100 a 
600 reais por mês por um bom curso. 
Caso não haja professores disponíveis, 
a presença de mediadores — pessoas 
com formação ou fluência na língua 
que corrijam e façam observações du-
rante as sessões de bate-papo — é fun-
damental. Em muitos sites a conversa 
corre solta, sem ninguém para dirigir o 
diálogo aos pontos em que o reforço é 
mais necessário. Pode até ser diverti-
do, mas não funciona. Diz José Ar-
mando Valente, do Núcleo de Infor-
mática Aplicada à Educação da Uni-
versidade Estadual de Campinas: "O 
importante é haver um método. Qual-
quer proposta que ofereça somente au-
toestudo não merece atenção". Justa-
mente por exigirem um mínimo de 
disciplina e discernimento, os cursos 
virtuais não são recomendados a crian-
ças nem a pessoas que nunca aprende-
ram uma língua estrangeira. A ut
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 29, p. 118-119 , 20 jul. 2011. 
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