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Globalização exige a “língua
franca” nas relações de trabalho
ac

Pesquisa mostra que cursos de inglês terão que se reinventar para ajudar trabalhadores a desenvolver
habilidades necessárias para as empresas do século XXI, capacitando-os em diferentes áreas de atividade
Matuiti Mayezo/Folhapress

glish Language Education), só o
ensino instrumental do idioma
não é capaz de dar conta das
No Brasil, policiais e funcionácompetências necessárias para
rios da área de saúde preparamos profissionais do século XXI.
se para a demanda da Copa do
O estudo aponta que o merMundo de 2014 e dos Jogos Olímcado demanda mais do que
picos de 2016. Enquanto isso na
fluência no idioma. A tendênAustrália, refugiados iraquianos
cia em várias partes do mundo
conseguiram emprego para
é que os curso de inglês teatuar como serventes na indúsnham como função ajudar no
tria de alimentos. Na Armênia,
desenvolvimento profissional.
diplomatas em treinamentos fi“Sabe-se que o inglês pode fanalizam os estuzer uma enorme
dos para assumir
diferença na emposições no leste
pregabilidade
A importância
europeu, ao mesdos indivíduos e
do inglês para
mo tempo em
em seus salários,
o mercado de
que jovens filipim a s a i n da h á
nos e jovens guapouca informatrabalho ganha
temaltecas trabação sobre a utilidestaque entre
lham no atendização do idioma
os emergentes
mento de call cennas mais variaters resolvendo
das profissões”,
problema de consumidores de
afirma Kathleen M. Bailey, prevárias partes do mundo.
sidente da Tirf. Ela diz, por
À primeira vista, estas situaexemplo, que a capacidade de
ções não têm nenhuma semesocializar dos funcionários, é
lhança entre si. São profissiomais importante do que a capanais de áreas distintas , atuando
cidade de fazer uma apresentaem países diferentes. Mas todos
ção formal em inglês.
eles têm algo em comum: o inO estudo analisou cases de suglês sendo utilizado como líncesso em dez países, dentre eles
gua franca (idioma de contato
o Brasil a fim de verificar como
na expressão em latim), nas relao inglês pode ajudar os profissioções de trabalho.
nais a dominarem competênA importância do idioma de
cias transversais para as diverorigem anglo-saxã para o mersas áreas de trabalho.
cado de trabalho vem ganhan“A ideia é que o trabalhador
do destaque com a ampliação
consiga atuar em uma comunidas empresas globalizadas, espedade de network global, em
cialmente nos mercados emerque um produto possa ser desegentes. Mas, segundo pesquisa
nhado na Califórnia, manufatuda Fundação Internacional de
rado na China montado na RePesquisa para a Educação em Inpública Tcheca e vendido em loglês (Tirf — The International
jas ao redor do mundo”, mostra
Research Foundation for Eno trabalho. ■
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A proposta é que o trabalhador do século XXI consiga atuar em uma comunidade de network global
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Inglêsintensivoparaprofissionaisdesaúde
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Escola desenvolveu um curso
voltado para enfermeiros e
outros trabalhadores da área
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A pesquisa “Inglês no Trabalho — uma análise de casos sobre o ensino de inglês para a
força de trabalho do século
21”, realizada pela Fundação
Internacional de Pesquisa para a Educação em Inglês (Tirf
— The International Research
Foundation for English Language Education), identificou
cases de sucesso no ensino profissional do inglês em dez paí-

...KATLEEN M. BAILEY
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Presidente da Fundação
Internacional de Pesquisa
para a Educação em Inglês
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“Capacidade de
socializar é tão
importante
quanto o idioma”

Kathleen M. Bailey, presidente
da Fundação Internacional de
Pesquisa para a Educação
em Inglês (The International
Research Foundation for English
Language Education), afirma que
é de conhecimento público que
o inglês pode fazer uma enorme
diferença na empregabilidade
dos indivíduos e em seus salários,
mas ainda há pouca informação
sobre a utilização do idioma
nas mais variadas profissões.

Algum dos resultados da
pesquisa surpreendeu?
Parece que em muitos contextos,
a capacidade de socializar com
os colegas no trabalho é tão
importante como ser capaz de
fazer uma apresentação em

Inglês, ler manuais de segurança,
e assim por diante. Este pode
não ser o caso do Brasil, mas
em muitas organizações os
funcionários são provenientes
de uma série de culturas, que
têm diferentes idiomas como
primeira língua. E eles precisam
ser capazes de conviver uns
com os outros, bem como fazer
o trabalho eficientemente.

Qual a tendência mais
importante levantada?
Hoje em dia, as necessidades
em relação a língua inglesa dos
trabalhadores variam de acordo
com a posição da pessoa na
empresa. Muitas organizações
exigem uma instrução muito
específica, diria até mesmo,

ses. No Brasil, não foi a área de
indústria, mas sim na de serviços que ganhou destaque. O
aumento da demanda do turismo médico — estrangeiros
que vêm ao país fazer alguma
espécie de tratamento em saúde —, nos hospitais de São Paulo, virou case de sucesso da Associação Cultura Inglesa no ensino do idioma.
A escola desenvolveu um curso voltado para enfermeiros e
outros profissionais de saúde
que precisam lidar com estrangeiros de 48 h presencial mais

12 h ensino on-line. Para tornar
o ensino atraente, são usados vídeos do seriado americano ER,
também conhecido como Plantão Médico no país. O objetivo,
ao final do curso, é que o profissional possa falar em inglês sobre as partes do corpo humano,
perguntar sobre sintomas e
doenças, bem como explicar os
procedimentos e rotinas médicas. Segundo a escola, o sucesso do programa pode ser pelo fato de que ele foi adotado de forma integral pelas unidades de
ensino. ■ R.O.

sob medida para seus
funcionários. Mas em vários
casos não há material de ensino
específico disponível. Por
exemplo, um dos relatos da
pesquisa é sobre a necessidade
de língua inglesa para militares
das forças de manutenção da
paz da Europa. Em outro caso,
temos o inglês para pessoas
que trabalham na área de
não-proliferação de armas de
destruição em massa. E mesmo
o ensino de inglês para os
funcionários de alfândegas e
impostos especiais de consumo
na Alemanha. Todas essas
pessoas têm diferentes
demandas para o uso de Inglês,
por isso não há um pacote de
instrução que sirva para todos.

Mas a maior parte dos cursos
ainda trabalha no modelo
“um serve para todos”...
Por isso, cabe aos professores
de inglês, especialmente aqueles
que ensinam o idioma para fins
específicos, que estejam preparados
para analisar as demandas e criar
materiais e currículos particulares
a esses profissionais. Eles deve
ser criativos, inventivos e flexíveis.
Além disso, o contratante
(quem está pagando pelo curso)
deve ter expectativas realistas.
A aprendizagem de línguas
leva tempo, e a alternativa mais
barata para a instrução não
é necessariamente a melhor.
Um investimento na aprendizagem
de línguas é um investimento
no futuro da organização. R.O.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.

