
chance de encontrar 
milhares de pessoas pa
ra praticar o inglês ou o 
espanhol aprendido em 
escolas de idiomas tra
dicionais pode estar a 
alguns cliques de dis

tância. Com esse mote, redes sociais têm a 
vantagem do baixo custo (grande parte é 
gratuita), da flexibilidade de horários e da 
variedade de potenciais colegas. Por outro 
lado, é preciso disciplina para estudar por 
conta própria e paciência para criar perfis 
e conviver com propaganda indesejada. 

Diretor-executivo de uma das maio
res redes especializadas em idiomas, a 
Livemocha, Michael Schutzler conta 
que está de olho na expansão do merca
do brasileiro. "Nos últimos dois anos, um 
em cada quatro novos usuários era do 
Brasil", conta ele, que arregalou os olhos 
quando ficou sabendo das taxas de inclu
são digital nas escolas brasileiras. Hoje, 
praticamente 100% das escolas públicas 
estaduais e municipais estão equipadas 
com ao menos um computador, 92% dos 
quais com acesso à internet. 

Criada em setembro de 2007 pelo india
no Shirish Nadkarni, a Livemocha possui 
hoje 11 milhões de usuários, 2 milhões e 
meio no Brasil. Seu maior atrativo é a ofer
ta de falantes nativos em 35 línguas, que 
vão do inglês ao turco. "No aprendizado de 
idiomas, é inútil apenas ler livros ou ouvir 
lições. É preciso praticar. As redes sociais 
podem ajudar ao oferecer contatos com na
tivos", explica Schutzler. Pelo computador, 
é possível conversar em janelas de chat, 
falando ao microfone ou, caso o usuário 
possua webcam, em videoconferências. 

Membro da rede desde julho deste ano, 
Gabriel Vezali, 19 anos, falou com Carta 
na Escola pelo sistema de chat. A única 
restrição foi que a conversa acontecesse 
em outro idioma, como é de praxe na rede 

social. Atualmente interessado em apren
der francês, Vezali contou, em inglês, que 
foi atraído pela ideia de interagir com pes
soas fluentes no idioma desejado. "Quan
do você está no grau básico, o professor é 
muito importante. Porém, quando atinge 
certo nível, apenas o contato com nativos 
pode te ajudar." O programador, que vive 
em Osasco, costuma ensinar português 
para franceses e britânicos. 

Apesar da facilidade de contato, ele ra
ramente consegue estabelecer uma con
versa com usuários estrangeiros. "Abro 
os chats, mas não recebo respostas. Tal
vez seja um problema técnico", supõe. 
Brasileiro com maior cotação na rede 
social (o Livemocha possui um sistema 
de avaliação chamado mochapoints), o 
carioca Adilson Silva, 48 anos, costuma 
passar pelo menos quatro horas conec
tado, ensinando inglês e português para 
interessados. "Aprendo novas culturas e 
converso com pessoas de todo o mundo." 

Além do sistema de aprendizagem recí
proca e gratuita entre usuários, a rede so
cial oferece cursos pagos a distância com 
professores certificados em inglês, fran
cês, italiano, espanhol e alemão. O módulo 
básico é gratuito, mas os adicionais, ideali
zados para adquirir fluência, são pagos. 

Professora de inglês há 17 anos, Ana 
Paula Cortez criou uma conta e navegou 
nas redes sociais Livemocha e na concor
rente Italki a pedido de Carta na Escola. 
Sua impressão geral é de que esses sites são 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



uma boa ferramenta, mas não substituem 
o curso de idiomas regular. Além disso, a 
necessidade de criar uma conta para aces
sar o site também é um entrave. "Como 
trabalho com menores, eles não podem 
criar contas sem a autorização dos pais", 
explica ela, que também é mestre em Lin
guística Aplicada e Estudos da Linguagem 
pela PUC-SP. A possibilidade de corrigir 
os textos de outros alunos e enviar os seus 
próprios para serem corrigidos por falan
tes nativos é outro ponto positivo. 

Para o professor Airton Pretini, o Live
mocha perde por trabalhar em uma pers
pectiva muito tradicional de aprendiza
gem de idiomas: apresentação, treino e 
uso do conteúdo. "Apesar de ser interes
sante para o usuário, penso até que pon
to isso não é um retrocesso em termos de 
paradigma de ensino", pondera. Outro 
ponto observado pelos dois professores 
foi a enxurrada de propagandas e janelas 
pop-up que surgiram nos navegadores ao 
acessar as redes sociais de idiomas. 

No Livemocha, Pretini chegou a ter 
a tela do computador invadida por um 
anúncio de conteúdo erótico. Procura
da, a assessoria de imprensa da empresa 
declarou que as mensagens fraudulen
tas são trabalho de usuários mal-inten
cionados. "Nosso sistema detecta a exis
tência de spams em um período de até 
24 horas. Uma vez detectadas, as men
sagens são automaticamente removidas 
da caixa de entrada do usuário." 

VITRINE 
Professor há vinte anos, Liu ensina man
darim - a língua mais falada na China -
pela quantia de 15 dólares por hora. A sa
la de aula é, em geral, sua sala de estar em 
Pequim, de onde o professor se conecta 
com alunos do mundo todo. Liu é um dos 
300 mil usuários cadastrados na Italki. 

Sediada em Xangai, a rede funciona tam
bém como vitrine online para professo
res. Além da busca por interessados em 
praticar uma língua não nativa, a página 
inicial possui uma lista de tutores. 

Além dos dados pessoais, o professor 
pode colocar no perfil da rede social os 
horários disponíveis e o preço das aulas, 
feitas por videoconferências. O valor pago 
é transferido pela própria rede social, que 
desconta 15% do total como taxa de manu
tenção e serviços. Ana Paula Cortez, po
rém, diz desconfiar desse sistema. "Não 
escolheria um professor assim. Como vou 
saber se a pessoa é realmente capacitada?", 
pondera. Os planos variam de 25 a 150 dó
lares (cerca de 45 a 270 reais). Assim como 
acontece na Livemocha, é possível trocar 
experiências e treinar a língua com outros 
usuários de graça. 

Além do Livemocha e do Italki, sites 
como o My Language Exchange podem 
ser úteis para quem procura um parcei
ro para adquirir ou não perder a fluência. 
Uma breve navegada pelo banco de dados 
do site revela uma vasta gama de possí
veis colegas dispostos a conversar via 
webcam ou e-mails. O sistema é pareci
do com o de classificados em um jornal: a 
pessoa posta um breve perfil com nome, 
idade, país e língua que deseja aprender 
ou ensinar - a busca por fluentes em gre
go retornou com 15 mil resultados. So
mente os usuários pagantes, porém, con
seguem interagir de maneira efetiva. • 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 61, p. 60-61, nov. 2011.




