
oje, no Brasil, somente 
pouco mais de 5% da 
população fala inglês. 

Esse é um número muito 
pequeno, tendo em vista a 
importância crescente do 
conhecimento do idioma, 
principalmente no mundo 
profissional: quem sabe alguma 
coisa da língua de Shakespeare 
costuma ganhar de 50°/o a 70% 
mais; entre as empresas, 70% 
procuram funcionários que falem 
inglês. A chegada de grandes 
eventos esportivos ao Brasil (a 
Copa do Mundo de Futebol, em 
2014, e as Olimpíadas em 2016) 
faz com que o domínio do 
idioma se tome ainda mais 
importante. 
Mas a correria do dia a dia acaba 
se tornando um dos maiores 
obstáculos para esse aprendizado. 
Muitos profissionais 
simplesmente não dispõem do 
tempo necessário para fazer 
cursos em uma escola, nem para 
se deslocarem até ela. E é aí que 
entra o ensino a distância (EAD), 
uma forma de aprendizado que 
ainda não é tão explorada, talvez 
porque muitas pessoas tenham 
dúvidas sobre como funciona e 

quão eficaz realmente é. 
Por essa razão, Rosangela de 
Fátima Souza, sócia-diretora da 
Companhia de Idiomas, esclarece 
as dúvidas mais comuns sobre 
essa modalidade de ensino: 

A modalidade de ensino a 
distância é um processo de 
ensino-aprendizagem que busca 
dar ao aluno um aprendizado 
independente, auxiliado, na 
maioria das vezes, por intermédio 
das tecnologias (internet, wiki, 
fórum, chat, videoconferência), 
em que professores e alunos 
estão separados espacial e/ou 
temporalmente. Segundo 
Rosangela, assim, tanto aulas em 
plataformas específicas de ensino 
de idiomas quanto com professor 
via Skype são consideradas EAD. 

"Um curso a distância sem 
horários definidos dá total 
liberdade ao aluno para acessar 
quando puder e de onde estiver. 
Essa pode ser considerada uma 
vantagem, embora tenha os 

desafios que já mencionamos", 
diz ela. Um curso a distância, do 
tipo aulas por Skype, com 
horários definidos, possibilita ao 
aluno realizar a aula de qualquer 
lugar, mesmo que esteja 
viajando, mas não dá liberdade 
de horário para o acesso - se o 
aluno não estiver conectado, 
perde a aula. "Pode ser uma 
desvantagem, mas é também 
uma forma de obter melhores 
resultados, para alunos menos 
disciplinados." 

"Se considerarmos 'ideal' como 
'melhor meio de obter resultados', 
o essa modalidade de ensino é 
ideal para alunos que tenham 
disciplina, que não precisam de 
um professor cobrando a 
realização de tarefas, por 
exemplo", responde Rosangela. 
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Ela explica que em todos os tipos 
de cursos a distlancia é o aluno 
quem marca data e horário para se 
comunicar com o professor. 

Qualquer metodologia ou 
ferramenta utilizada só tem 
resultados se o aluno se identifica 
com elas - as metodologias e as 
ferramentas. "Se o aluno realmente 
quer se dedicar ao aprendizado e, 
finalmente, se tem disciplina para 
o estudo diário", conta. 

O "blended learning" é um 
método para alunos que não 

conseguiriam atingir seu objetivo 
usando apenas uma das 
estratégias. Tudo depende da 
meta do aluno. Se ele precisa de 
comunicação oral (fala e 
compreensão), o aprendizado 
pode ser o mesmo ou até melhor 
com aulas por Skype, por 
exemplo. Se a meta for domínio 
gramatical, alguns cursos on-line 
com pouca interação com 
professor, mas com muitos testes 
e correções automáticas, podem 
funcionar. Se o objetivo for mais 
complexo, o misto de estratégias 
pode ajudar. "Imagine, por 
exemplo, um executivo de uma 
multinacional que precisa 
praticar conversação com 
diferentes estrangeiros, de 
sotaques diversos, e também 
precisa ser corrigido, pois comete 
erros de estrutura e vocabulário. 
Se ele se conecta ao Skype e tem 
três aulas de 30 minutos cada, 

com professores que estão nos 
EUA, Inglaterra e África, já é um 
grande avanço", ilustra 
Rosangela. "Depois dessa intensa 
comunicação, ele tem uma aula 
presencial de mais 1h30, com 
professor brasileiro, focado na 
correção. Um aluno que precise 
de aulas de inglês americano 
com sotaque do Texas, porque 
realiza negócios lá, em um 
horário determinado, 
provavelmente conseguirá mais 
facilmente por Skype, já que nem 
sempre as escolas conseguem 
esse nível de especificidade nas 
aulas presenciais." Além de 
reduzir o investimento do aluno, 
já que a aula presencial 
individual em domicílio/na 
empresa é o tipo de curso 
geralmente mais caro, de todas 
estas modalidades analisadas. 

Dependendo do curso, o aluno 
não tem horário certo para entrar, 
então ele pode ir abandonando 
aos poucos. "Um curso por Skype 
tem dia e horário definido, há um 
professor que se conecta 
especialmente para aquela aula, 
então a aderência é maior e mais 
perene", conta Rosangela. 

0 curso é totalmente adaptado à 
estratégia do ensino a distância. 
E é possível aprender qualquer 
assunto a distância, mas 
respeitando as variáveis que 
foram mencionadas: meta, 
tempo de estudo, método 
adequado à ferramenta, 
disciplina do aluno etc. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas: Especial Tecnologia, São Paulo, p. 22-23, 2012.




