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Qual é a sua formação e quando você
começou a trabalhar com o ensino à distância?
– Estudei Política, Economia e Filosofia na Universidade da Pensilvânia, também conhecida como
Upenn, e, em seguida, fiz mestrado em Políticas Internacionais, em Harvard. Comecei a trabalhar com
ensino à distancia em 2008.
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Como surgiu a ideia de fazer o Ezlearn?
– Quando morei nos Estados Unidos estava começando a se falar sobre plataformas adaptativas
de aprendizado, sobre ensino personalizado, e como a tecnologia poderia entregar conteúdo de maneira personalizada. Mais tarde, ao voltar para o
Brasil, percebi que não existia ninguém fazendo isso. Então pensei: “Num país como o Brasil, grande,
com muitas pessoas, onde é difícil levar conteúdo
de qualidade em larga escala, a tecnologia poderia
ser um facilitador nesse sentido, o de levar a educação para muita gente.” Então, criamos esse sistema
adaptativo, ainda inexistente no Brasil, pensando
sempre em ‘Skill Based Learning’, ensino de habilidades. E percebi que no Brasil era muito necessário
o ensino de inglês, ainda mais com a vinda da Copa
e da Olimpíada.
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Ana Gabriela Pessoa, de
30 anos, diretora-executiva e
fundadora da escola online
Ezlearn (leia-se “easy learn”),
já foi gerente de Marketing no
Senac Rio, onde liderou a implementação de um projeto de US$ 2
milhões para treinar cinco mil profissionais do turismo para os Jogos PanAmericanos de 2007. Eleita pelo Fórum
Econômico Mundial como um dos Jovens Líderes Mundiais (Young Global Leaders) de
2013, ela destaca nesta entrevista que a vantagem das escolas virtuais é que cada aluno
tem seu ritmo de aprendizado respeitado
e afirma que, desde que o curso garanta a
prática verbal, o ensino de línguas via web
é tão eficiente quanto o presencial.
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Inglês digital:
o parceiro da
educação no
século XXI

es, we can!”, disse Barack Obama ao tomar
posse, consagrando pela primeira vez a ascensão de um negro à presidência dos Estados
Unidos. Num mundo globalizado, “sim, nós
podemos” falar o inglês fluentemente, num
mercado de trabalho cada vez mais sofisticado
e competitivo.
Dominar o
idioma falado
na nação mais
rica do mundo deixou de ser um diferencial e
se fez tão necessário quanto saber ler e escrever. O dono de um currículo que ostente nível
de inglês básico é interpretado pelos recrutadores como um candidato que não fala o idioma. Para muitos empregadores, currículos
com tal perfil sequer são analisados. De acordo com a pesquisa sa larial realizada pela Catho Online, quem fala a língua inglesa fluentemente chega a ganhar até 50% a mais do que
uma pessoa com qualificações equivalentes,
mas sem domínio do idioma.
Uma das múltiplas formas de ensino do
Professora Mônica
idioma, o método à distância vem crescenBicalho fica conectada
do em ritmo acelerado no Brasil. Atualmenon-line, tirando dúvidas
te há no País mais de 85 cursos de inglês na
internet, e a tendência é aumentar o número de escolas virtuais, segundo a Associação
Brasileira de Ensino à Distância. A procura
por este tipo de educação via web aumentou 30% nos últimos quatro anos, segundo
a entidade. Tal incremento se deve principalmente à vinda de eventos de grande porte, como a Copa do Mundo e a Olimpíada,
uma vez que o setor de serviços terá de aprimorar o inglês de seus profissionais para receber o público estrangeiro.
Na correria do dia a dia, para quem mora
longe de um curso presencial ou mesmo para
aqueles que precisam aprender inglês, mas
não têm tempo de frequentar as aulas semaJuliana reserva uma
nais, a possibilidade de estudar o idioma onhora por dia para
line tornou-se uma ótima saída. O aluno estuestudar inglês online
da onde estiver, desde que tenha acesso a um
computador, e quando quiser. A flexibilidade
não é somente uma das vantagens de aprender inglês on-line. Por exigirem menos infraestrutura, os cursos à distância são mais
baratos que os presenciais. Enquanto as mensalidades de cursos de idiomas tradicionais e
de imersão variam entre R$ 100 e R$ 3 mil, há
cursos de inglês à distância no mercad o brasileiro que cobram R$ 39,99 por mês.
A escola virtual de inglês Open English passou de cinco mil alunos ativos que aprendiam
inglês on-line no Brasil, em 2010, para 21 mil,
em 2011. Para um país onde, de acordo com
levantamento feito pelo British Council, ape'Posso escutar áudio em
nas 5% da população domina o idioma, esse
inglês real e estudar as
aumento não é pouca coisa. O considerável
matérias quando
crescimento de alunos de inglês ‘não tradicioquiser! O curso online é
nais’, além de um avanço nas práticas educauma mão na roda!' diz
tivas, significa que o e-learning é uma modaliLeticia
dade de ensino que chegou para ficar.
Da mesma maneira que a educação presencial é capaz de ensinar o idioma estrangeiro, o ensino à distância também forma pessoas capacitadas na língua. Os professores de inglês à distância garantem
que, partindo do zero, uma pessoa pode se tornar fluente em apenas dois
anos com um curso de inglês on-line. Desde que haja o comprometimento e
a responsabilidade que esse tipo de metodologia requer. Tudo vai depender
do nível de engajamento do aluno porque, como não há dia e horário específicos para estudar, é preciso muita disciplina por parte do estudante. Outro fator que determina o sucesso de um aluno no e-learning é um bom computador e uma ótima conexão da internet.
Para Mônica Bicalho, de 48 anos, professora e supervisora do curso Meuinglês, que hoje tem mais de dez mil alunos ativos, o importante é que o estudante crie um compromisso com o curso on-line da mesma forma que ocorre com um presencial, reservando sempre um horário de estudo. A tutora que antes de migrar para o ensino virtual trabalhou em cursos de línguas tradicionais e ensinou em escolas públicas e particulares no Estado do Rio de Janeiro - aconselha que se estude pelo menos duas horas semanais. E explica:
“Para ser um aluno à distância, é necessário ter disciplina, organização, res-
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>> ANA GABRIELA PESSOA

Domínio do inglês leva a
aumento de 30% na procura
por escolas virtuais
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Salário
faz a
diferença

O que diferencia o Meuinglês dos cursos
tradicionais de inglês?
– A grande diferença é que as pessoas podem estudar em qualquer horário, em qualquer lugar. E
também porque se trata de um sistema adaptativo.
Então, cada aluno vai no seu próprio ritmo, estuda
de acordo com o que precisa. Diria também que o
estudo on-line pode ser complementar ao estudo na
sala de aula. Quem estuda o inglês presencial complementa a educação com o curso on-line.
Quantos alunos cadastrados o Meuinglês
têm?
– Mais de 300 mil.
Qual é o perfil do aluno de inglês à distância?
– Não existe perfil único, mas no site a gente vê
que são basicamente adultos, com mais de 25 anos,
que estudam por razões profissionais. Ou seja, pessoas com pouco tempo, pouco dinheiro, mas que
precisam aprender o inglês para sua carreira.
Como você vê a evolução do ensino à distância?
– Penso que vai crescer muito. E imagino que vamos ver cada vez mais o exemplo de “Blended learning”, que usa a sala de aula e o on-line como complemento.

O que você pensa sobre as novas tecnologias de informação e a comunicação na educação?
– São fantásticas. Isso vai nos ajudar a melhorar a
educação, porque assim conseguimos mensurar tudo o que o aluno está fazendo, e fornecer conteúdo
apropriado no momento em que ele precisa. Os professores podem ter melhor visualização da performance educacional dos alunos.
Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo aluno em um curso de ensino à distância?
– O fato de estudar sozinho. Há muita desistência.
É preciso haver um motivador. A pessoa precisa ser
muito dedicada.
Qual é para o brasileiro a importância de
saber falar bem a língua inglesa?
– Muito importante, principalmente com a chegada desses grandes eventos. Sabemos que no Brasil
apenas três milhões de pessoas falam o inglês. Em
um país de 200 milhões de habitantes, isso não é nada. O Brasil está muito mal em comparação com os
outros países, no que diz respeito ao aprendizado de
inglês. Precisamos melhorar.
É possível aprender a falar inglês fluentemente em uma escola de inglês on-line?
– Sim, desde que exista nesse sistema alguma
oportunidade de prática verbal.
Você está na seleta lista de apenas seis brasileiros que foram eleitos Young Global Leaders
pelo Fórum Econômico Mundial. Como é ser
reconhecida internacionalmente como alguém que tem um compromisso social e a capacidade de modificar a educação do Brasil?
– Acho muito bacana esse reconhecimento. Mas
vejo muito mais como uma responsabilidade. Agora
tenho de me empenhar ainda mais em meu compromisso com a educação,
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ponsabilidade e, acima de tudo, autonomia.”.
A professora do Open English Erika Remlinger, americana, de 35 anos, também garante a fluência do idioma
para os alunos de e-learning. Ela afirma: “Por meio dos diferentes serviços e plataformas de aprendizagem que oferecemos, os alunos têm acesso ilimitado ao conteúdo, em
horários convenientes, obtendo habilidade, confiança e
fluência em muito pouco tempo. Além disso, todos os estudantes têm acesso a professores de língua inglesa nativa, treinados no método English as a Second Language
(ESL), os quais fornecem as ferramentas para que pratiquem gramática e conversação em uma sessão ao vivo.”
A psicóloga carioca Leticia Menescal, de 33 anos, encontrou no ensino à distância uma forma eficaz de aprender o idioma e conciliar a rotina de mãe, esposa, dona de
casa e profissional. E conta: “Gosto de estudar inglês onlinepor diversas razões. A vida atualmente está muito cor-

rida, o trânsito muito ruim. O estudo on-line me permite
aproveitar melhor o tempo e escolher o horário mais conveniente.". Ela diz que não tem dificuldade com a metodologia do e-learning: “Se um tópico não foi bem compreendido, posso repetir a aula quantas vezes quiser. Os
assuntos são atuais, e a aula é dinâmica. Para mim o elearning é uma mão n a roda!”.
Com tantos cursos na praça, como saber qual o mais
adequado para cada um? Uma boa dica para quem está
querendo aprender inglês na web é antes de se matricular
em um curso, usar o período gratuito que as escolas virtuais oferecem, para testar suas metodologias. Assim, o
pretendente pode verificar qual curso se adequa mais às
suas necessidades. É importante que o aluno avalie o
tempo que o curso demora para dar feedback, como corrigir as tarefas e a disponibilidade de professores on-line.
Como disse Obama: “We can!”

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7, 8 e 9 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.

