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apresentação

O

livro que você tem em mãos é o terceiro volume de uma série de trabalhos
voltados para a educação corporativa e que tem como objetivo ajudar as empresas a profissionalizar os treinamentos que proporcionam para seus colaboradores e obter retorno dos investimentos nesse sentido.
O primeiro volume, completamente voltado para o tema de políticas corporativas
de treinamento, focava a importância do assunto para as corporações e tinha como meta
fornecer informações básicas para que uma empresa, mesmo que de pequeno porte, pudesse desenhar sua política de treinamento orientada para o sucesso.
O segundo volume foi gerado através da colaboração com profissionais da área de
Recursos Humanos e tinha como proposta a disseminação de informação e a troca de
experiências entre os profissionais, sempre na área de treinamento corporativo.
O presente volume é o resultado da colaboração de vários profissionais e tem como
objetivo falar somente de treinamento corporativo na língua inglesa. A ideia deste trabalho é mostrar:
a. Como a indústria do ensino de inglês para adultos está organizada e quais as
melhores práticas e métodos existentes no mercado;
b. Quais os caminhos recomendados para aprimoramento das habilidades e do domínio da língua inglesa para o mercado corporativo;
c. Até que ponto o mercado corporativo, que contrata esses serviços, está ciente de
como a indústria funciona, e se é tão fácil (ou difícil) implantar um treinamento corporativo de idiomas de sucesso.
O país está prestes a sediar eventos internacionais importantes e o nível médio de
domínio do inglês dos executivos brasileiros ainda continua abaixo do desejável. O objetivo deste livro é ajudar o mercado a entender qual o melhor caminho a seguir, quais os
desafios e as melhores práticas para que esse cenário possa mudar rapidamente.

A quem se destina o livro

1. A profissionais liberais que hoje atuam no mercado, querem entender melhor como as
metodologias estão organizadas e quais as melhores práticas no ensino de inglês para executivos;
2. A profissionais da área de Recursos Humanos que querem entender como a indústria funciona e ter dados para tomar decisões no momento da contratação de treinamento corporativo de inglês com embasamento;
Ensinando Inglês para Executivos Brasileiros
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3. A executivos que querem melhorar o inglês e precisam escolher uma metodologia
ou fornecedor para ajudá-los a atingir seus objetivos.
O livro está estruturado em três partes, sendo que a primeira apresenta temas abordados por profissionais da área didática, tendo como objetivo estabelecer um panorama
de como está o cenário da indústria de ensino de inglês para executivos atualmente.
Os autores dessa parte também dão dicas de aulas efetivas (apresentadas no Apêndice)
para que a habilidade em destaque seja desenvolvida, servindo de parâmetro tanto para o
professor que quer aprimorar suas aulas, quanto para o profissional de Recursos Humanos ou
até mesmo para o executivo que esteja procurando um fornecedor, de forma a que saibam
identificar como uma aula de qualidade deve ser preparada por um possível fornecedor a ser
por eles contratado.
A terceira parte teve como objetivo fazer uma leitura de como o mercado que contrata os treinamentos corporativos entende a indústria, sendo ilustrada através de uma
pesquisa com profissionais da área e textos de alguns gestores de Recursos Humanos
que compartilham suas experiências em contratação e implantação de treinamentos de
idiomas nas corporações em que já trabalharam.
Boa leitura!
Carol Olival

Carol olival é proprietária de quatro unidades do Wall Street Institute - rede
internacional de escola de inglês para executivos -, possuindo grande experiência
em contatos com diretoria e gerência de recursos humanos na implantação de
programas corporativos de formação em inglês com foco em resultados. Carol possui
especialização em Administração de Empresas, MBA em Empreendedorismo e Inovação
e certificações CPE e CELTA pela Universidade de Cambridge. Autora do livro “Manual
prático para implantação de treinamentos corporativos” e organizadora do livro
“Reflexões sobre treinamentos corporativos”. Seu perfil dinâmico e criativo lhe permite
atuar em diversas áreas, desde a de Arquitetura e Urbanismo, na qual se graduou, até
o atual setor de treinamentos e de capacitação no idioma inglês.
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pre´facio

O

universo do ensino de inglês como língua estrangeira no Brasil é permeado pela informalidade, o amadorismo e uma série de mitos já fossilizados. O profissional qualificado
que estuda a ciência da aquisição de uma língua estrangeira e dedica sua carreira ao
compromisso de educar em inglês precisa competir com “turistas” e oportunismos que invadem
esse mercado que não para de crescer. A falta de um órgão legislador dos cursos de inglês ou
controlador do preparo dos profissionais atuantes na área abre as portas para uma desvalorização
dos verdadeiros especialistas. Com isso, o consumidor final acaba, muitas vezes, sendo o maior prejudicado, por não saber como avaliar o serviço que recebe ou selecionar instituições e educadores
de credibilidade e que realmente sabem o que estão fazendo.
Este livro, uma iniciativa brilhante de Carol Olival, antes de tudo devolve ao ensino de inglês a
seriedade perdida através dos anos. Os autores que contribuíram com suas ideias e experiências são
profissionais de destaque, comprometidos e respeitados no ramo. Todos produziram textos permeados de fundamentos científicos, estudos contemporâneos e dados inquestionáveis sobre o ensino
de inglês. Essa obra visa a dividir com o leitor o que se sabe sobre a aquisição de uma língua estrangeira para que, dessa forma, o profissional da área se sinta mais preparado para atender a demanda
e o cliente/aluno conheça mais critérios válidos para analisar o serviço que está comprando.
Como presidente da maior associação de professores de inglês do Brasil, BRAZ-TESOL, sintome extremamente honrado e orgulhoso por testemunhar o nascimento de um trabalho que expõe,
de maneira transparente e responsável, princípios e fundamentos da arte de ensinar inglês. Um dos
maiores objetivos do BRAZ-TESOL é elevar a qualidade da educação no nosso país e promover conhecimento para os profissionais do nosso segmento. Um dos grandes desafios que encontramos é
criar uma parceria com os clientes/alunos para que haja uma valorização natural do profissional de
qualidade. A falta de informação e as verdades criadas pelo senso comum são inimigos perigosos
nesse processo de validação do saber. Essa obra consegue ajudar o BRAZ-TESOL a chegar mais próximo de atingir esse seu objetivo e minimizar o obstáculo mencionado, por falar diretamente com
as empresas e os alunos que podem, agora, ser auditores mais conscientes do serviço escolhido.
Os autores, cuidadosamente selecionados, descrevem de maneira clara e objetiva o que é,
atualmente, considerado eficiente no ensino das habilidades comunicativas. Ao ler os diferentes
capítulos, você irá involuntariamente entrar em uma viagem de comparações entre suas próprias
expectativas referentes a uma “boa” aula de inglês e o que está sendo descrito neste livro. Sua
experiência como professor ou aluno também travará um diálogo com os textos e as ideias aqui
desenvolvidas e, muitas vezes, alguma discordância poderá ser identificada. O que é importante
Ensinando Inglês para Executivos Brasileiros
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ressaltar é que não há uma teoria única, um método garantido, uma abordagem infalível. O que
existe é um conhecimento compartilhado de inúmeras teorias e saberes que devem ser utilizados
para desenhar a aula mais apropriada para cada contexto, cada turma, cada aluno. Mas eu faço
um convite para que você se abra a eventuais colocações e sugestões que possam, por ventura,
destoar das suas crenças já instituídas. Meu convite envolve um questionamento em relação à
origem dessas verdades (ou seriam mitos?) que fazem parte de você e uma consideração respeitosa
pelas vozes aqui presentes - vozes de quem realmente estudou essa ciência e se especializou no
ensino do inglês.
A arte de ensinar está diretamente ligada à compreensão das necessidades, anseios e perfis
dos nossos aprendizes. No entanto, as decisões a serem tomadas e as adaptações a serem propostas
devem ser embasadas, permeadas de um conhecimento técnico e científico. Diferentes cursos,
diferentes professores têm diferentes méritos. Mas há certas verdades inquestionáveis sobre o que
é considerada uma boa prática de ensino. E algumas dessas verdades estão aqui neste livro para
melhor nortear as opiniões sobre essa profissão.
Eu gostaria de agradecer à Carol Olival e a todos os autores que, generosamente, doaram seu
tempo e dividiram o seu conhecimento para melhor equipar executivos e empresas na seleção de
programas de treinamento na língua inglesa e que, simultaneamente, conseguiram valorizar uma
carreira que está à beira da extinção. O verdadeiro ensino do inglês está sendo substituído por
promessas de milagres, métodos sem fundamentos e profissionais sem nenhum tipo de preparo. Eu
tenho certeza que essa leitura será um instrumento essencial para que juntos possamos garantir
uma educação corporativa de maior qualidade.

viniCius nobre é presidente do BRAZ-TESOL, maior associação de professores de
inglês do Brasil, gerente de produtos da Associação Cultura Inglesa São Paulo, capacitador de
docentes, tutor de certificações internacionais para professores (CELTA, ICELT), autor de livros
didáticos pela Pearson Longman, examinador dos exames da universidade de Cambridge e um
palestrante experiente tanto em congressos e workshops nacionais, quanto internacionais.
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Parte I

O CENÁRIO ATUAL
Quais

as

habilidades

que

precisam ser desenvolvidas pelos
executivos

para

que

fluentes em inglês?
de
é

aprendizado
diferente

do

fiquem

O

processo

de

adultos

processo

em

crianças ou adolescentes?

Quais

as

metodologias

que

existem, quais as mais atuais e o
que cada uma traz de inovação
no ensino e aprendizado da
língua?

Existe uma metodologia
melhor? Como deve ser feita a
escolha de um método?
O que é “ser fluente” para
um executivo hoje? Quais os
mecanismos internacionais que
existem para regulamentar o
conhecimento do inglês
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capítulo 1

ensinando inglês para executivos
Marilena Fernandes*

Existem muitos questionamentos sobre como ensinar inglês para
adultos em um contexto mais amplo e profissional. Dentre os
desafios a serem superados incluem-se a vivência pessoal desse
perfil de aluno, suas resistências a aprender novos conceitos
e idiomas, as necessidades impostas pelo trabalho e a falta de
tempo e de motivação para esse aprendizado.
Houve um tempo em que o adulto chegava à universidade e, em alguns casos, após
obter a graduação, cursava algum tipo de especialização ou uma pós-graduação. A partir
daí, conseguia construir uma carreira sólida e atingir a tão almejada estabilidade. Hoje,
o profissional precisa estar em constante busca de atualização. Deve fazer mestrado,
doutorado, participar de cursos, treinamentos, congressos, entre várias outras atividades
para conseguir acompanhar a velocidade das inovações, tendências e manter seu emprego e seu status quo.
Existe também o fator longevidade. No passado recente, o profissional da faixa
etária de quarenta anos não se preocupava em continuar seu aprendizado. E aquele que
havia conseguido alcançar uma situação estável, começava a se preparar para a aposentadoria. Sua meta era estar pronto financeiramente para melhor aproveitar os “últimos
anos de sua vida”. Atualmente vivemos mais e os “últimos anos” demoram mais para
chegar, o que torna a vida profissional ativa muito mais longa. As pessoas acabam descobrindo que para continuarem produtivas e no mercado de trabalho precisam se reinventar e, por vezes, até mudar de profissão. Temos então, novamente, o adulto buscando
formação e atualização.
E por último, mas não menos importante, chegamos à globalização. Isso significa
que o profissional precisa entender não apenas o que acontece em seu ambiente, mas
também o que se passa no mundo. Ele precisa estar preparado para lidar com o grupo
internacional que irá incorporar a empresa na qual trabalha ou lidar com os clientes que
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estão espalhados pelo globo. Além de toda a experiência e bagagem técnica, ele precisa
dominar o idioma que será utilizado para defender seus pontos de vista e interesses em
reuniões e negociações. Nesse sentido é necessário, também, aprender inglês.
Este é o nosso cenário atual: um profissional que precisa fazer malabarismos para
dar conta de sua rotina profissional, de sua vida particular e, ainda, acompanhar todas as
inovações e tendências para continuar “vivo” dentro do mercado de trabalho. E, além de
tudo, ainda deve aprender uma outra língua.

Perfil do executivo que precisa
aprender inglês

Tratamos aqui do executivo que teve contato muito superficial com o idioma inglês
na infância ou adolescência e não daquele profissional que frequentou ótimas escolas,
estudou inglês por vários anos e, em grande parte, viajou inúmeras vezes ao exterior em
férias ou mesmo para programas de intercâmbio ou graduação e, portanto, domina o
idioma e tem boa bagagem cultural.
O nosso foco é o profissional que está no auge da carreira e cuja formação não teve
como prioridade o aprendizado de uma língua estrangeira. Este indivíduo começou a estudar inglês no final da adolescência ou já na idade adulta, mas nunca concluiu nenhum
curso. Ele acumulou experiências frustradas no aprendizado do idioma e não encontrou
motivação ou necessidade para prosseguir seus estudos. Trabalhando em empresas nacionais ou ocupando posições não estratégicas, o uso do inglês não foi um requisito e
ele conseguiu driblar as barreiras do idioma nas raras vezes em que precisou utilizá-lo,
valendo-se muito pouco do que conseguiu reter em todas as vezes que “tentou” aprender
inglês. Ao galgar cargos mais altos ou migrar para empresas internacionais, o inglês passou a ser uma necessidade básica e um critério para sua permanência no emprego.
Este profissional teve sua experiência de aprendizagem restrita a um modelo pedagógico em que o professor era o provedor de todo o conhecimento e informação. Ao
aluno bastava a posição passiva de receber a assimilar conteúdo. Este adulto, então, não
se acostumou a buscar conhecimento e a aprender de forma autônoma. Ele não possui
estratégias de aprendizagem e precisa, portanto, “aprender” a aprender.
E estamos falando, ainda, de um profissional que não tem tempo para se dedicar
a um curso intensivo, com aulas todos os dias, ou a um curso de longa duração. Este
executivo tem objetivos e metas muito claras. Ele tem interesse e necessidade de aprender o idioma para usá-lo de forma prática e imediata no seu dia a dia no ambiente de
trabalho.
Enfim, trata-se de um profissional que emergiu das classes sociais menos privilegiadas e que, por seu esforço e dedicação, conseguiu conquistar posições e cargos de grande
prestígio ou maior visibilidade. Estamos tratando de um indivíduo que tem à sua frente
mais oportunidades por conta de uma economia aquecida e um mundo globalizado. Por
outro lado, estamos lidando com uma pessoa que sofre todas as pressões de um mundo

12

Ensinando Inglês para Executivos Brasileiros

Ensinando Inglês.indd 12

24/11/2011 10:58:58

corporativo extremamente agressivo e competitivo, em que uma das grandes ameaças é a
dificuldade na comunicação. É um profissional que precisa se expor o tempo todo diante
de colegas, parceiros e clientes para apresentar suas ideias e defender seus argumentos.

As quatro habilidades

Quando dizemos que o profissional precisa aprender a se comunicar em inglês, pensamos imediatamente nas habilidades que envolvem a comunicação: falar, ouvir, ler e
escrever. Embora as habilidades de expressão (falar e escrever) sejam as que normalmente
usamos para medir o nível de conhecimento do indivíduo, é importante salientar que a
compreensão (ler e ouvir) é o que possibilita a expressão de forma correta e apropriada.
Em algumas situações específicas uma habilidade pode preponderar, mas as quatro são
igualmente importantes quando pensamos nas diversas atividades que fazem parte da
vida de um executivo.
Ler (compreensão escrita) – Esta é a habilidade a que o executivo está exposto
com mais frequência. Ele, provavelmente, lê em inglês correspondências, relatórios e artigos técnicos referentes à sua área de atuação. Por ter maior contato com esta habilidade,
o profissional pode pensar que esta é uma área que não requer tanta atenção. Porém, é
importante salientar que a compreensão vai além da leitura. Ler um parágrafo e entender
as palavras não significa, necessariamente, compreender o conteúdo e tirar conclusões.
Compreensão de leitura engloba estratégias e técnicas que permitem ao aluno compreender, interpretar, inferir significado, tirar conclusões e emitir sua própria opinião. Estas
competências são extremamente importantes para um profissional que precisa tomar
decisões com base naquilo que lê.
Ouvir (compreensão oral) – Esta também é uma habilidade receptiva, mas normalmente considerada mais difícil do que a anterior. Em situações de encontros em tempo
real, sejam presenciais (ex: reunião) ou virtuais (ex: conference call), o executivo precisa
entender seu interlocutor para que haja comunicação. E para compreender a fala do outro, ele precisa conhecer não apenas o vocabulário, mas também entender a pronúncia e
estar familiarizado com algumas sutilezas da língua. Estes detalhes (micro-habilidades)
são as que tornam a compreensão possível e a comunicação viável.
Escrever (expressão escrita) – As habilidades de expressão são as que, de fato,
comprovam nosso conhecimento. A expressão escrita é, portanto, um documento da
nossa proficiência na língua. Ao escrever um e-mail, um relatório, ou o slide de uma apresentação, o profissional mostra concretamente o quanto domina o idioma. O uso correto
do vocabulário e das estruturas revela que ele conhece e domina os componentes básicos
da língua. Mas existe também a necessidade de se preocupar com a organização das
ideias dentro de um texto, por mais simples que este seja, como no caso de um e-mail, por
exemplo. O profissional precisa apresentar suas ideias de forma organizada e combinar
sentenças de modo lógico para que seu interlocutor entenda sua linha de raciocínio.
Falar (expressão oral) – Além de atestar nosso conhecimento, a expressão oral reEnsinando Inglês para Executivos Brasileiros
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quer maior prontidão por parte do aluno, uma vez que ele não disponibiliza de tempo para
construção ou reflexão. Ele deve conhecer o vocabulário e o jargão relativo ao assunto
sobre o qual está tratando ao fazer uma apresentação, por exemplo. Além disso, precisa
possuir um repertório de expressões que o ajudem a dar conta de situações específicas,
como iniciar uma conversa ou apresentação, esclarecer dúvidas, pedir a opinião dos participantes, interromper comentários. Por se tratar de uma habilidade que as pessoas não
utilizam no cotidiano (apenas em situações de encontro, em tempo real, com um interlocutor de língua inglesa) e por ser a que exige maior consolidação e automação do conhecimento, podemos dizer que é a habilidade menos “treinada” e a que demanda maior
esforço e dedicação. Isto não significa que esta seja a habilidade mais importante, mas é
a que mais claramente mostra a proficiência e o nível de conforto do aluno e também a
que expõe, de forma mais explícita, eventuais deficiências no uso do idioma.
Algumas abordagens ou metodologias podem privilegiar uma ou outra habilidade e
existe a crença equivocada de que um profissional deveria dar preferência às habilidades de
expressão e, especialmente, à habilidade de expressão oral. Mas o fato é que a comunicação não existe se não houver a integração das quatro habilidades. Comunicar-se pressupõe
interagir e, para que haja interação, a compreensão é tão importante quanto a expressão.

Como o adulto aprende inglês

Na infância, dependemos da orientação do professor para nos dizer o que devemos
aprender e de que forma. Não sabemos discernir o que é importante aprender e o que precisaremos saber para o futuro. Acreditamos e confiamos na decisão da escola / professor
e, assim, nos tornamos indivíduos passivos na recepção do conhecimento e no processo
de aprendizagem. Isso torna a escola e o professor autoridades infalíveis, absolutas e
determinantes do conteúdo que devemos estudar.
Porém, ao entramos na idade adulta, esse modelo se torna inadequado. Como adultos, acumulamos experiências de vida, percebemos quais são nossas deficiências e fazemos análise crítica do que é importante aprender. Fazemos escolhas baseadas em nossas
necessidades e interesses e decidimos onde devemos focar nossos esforços.
No início do século passado, Eduard C. Lindeman publicou o trabalho “The Meaning
of Adult Education”, em que já discutia algumas falácias em relação aos métodos tradicionais. Suas idéias, no entanto, foram esquecidas durante quase meio século. Somente a
partir de 1970, quando Malcom Knowles publicou suas obras, dentre as quais “The Adult
Learner – A Neglected Species” (1973) e introduziu o termo “Andragogia”, definindo-o
como “a arte e a ciência de orientar adultos a aprender”, é que pesquisadores e educadores passaram a dar importância ao assunto e a se dedicar ao tema.
De acordo com Waal e Telles (2004), os 5 princípios da Andragogia são:
• Autonomia: o adulto sente-se capaz de tomar suas próprias decisões (administrar
a si próprio) e gosta de ser percebido e tratado como tal pelos outros;
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• Experiência: a experiência acumulada pelos adultos oferece uma excelente base
para o aprendizado de novos conceitos e novas habilidades;
• Prontidão para a aprendizagem: o adulto tem maior interesse em aprender
aquilo que está relacionado com situações reais da sua vida;
• Aplicação da aprendizagem: as visões de futuro e tempo do adulto levam-no
a favorecer a aprendizagem daquilo que possa ter aplicação imediata, o que tem
como corolário uma preferência pela aprendizagem centrada em problemas, em
detrimento daquela centrada em áreas do conhecimento;
• Motivação para aprender: os adultos são mais afetados pelas motivações internas do que pelas externas. Vale lembrar que as motivações externas estão ligadas
ao desejo, à obtenção de prêmios ou compensações e à vontade de evitar punições;
motivações internas estão ligadas aos valores e objetivos pessoais de cada um.
Em suma, o adulto aprende aquilo que julga importante e que possa ser aplicado
em curto prazo; ele precisa compreender quais são os benefícios e recompensas que
determinado aprendizado lhe trará e, ainda, precisa se sentir coautor do processo,
questionando, interferindo e direcionando sua aprendizagem.

Os desafios de ensinar um adulto que
já usa o inglês no trabalho

São inúmeros os desafios de ensinar um adulto que utiliza o inglês no trabalho,
desde aqueles relacionados à falta de tempo e atual perfil do aprendiz de inglês, até a
adequação do programa e o uso/seleção de ferramentas que estimulem e favoreçam o
aprendizado.
O primeiro desafio está relacionado à rotina do profissional e à sua falta de tempo
e /ou disciplina para se dedicar ao aprendizado da língua. Com todos os compromissos
particulares e profissionais é muito comum o profissional deixar o aprendizado do inglês
para um segundo plano ou para quando “sobra tempo”. A disciplina e o comprometimento
é o que permite ao aluno evoluir na proficiência da língua.
Outro aspecto importante é o perfil desse profissional. Como mencionamos anteriormente, o executivo que estamos focando, de forma geral, possui bagagem cultural
limitada, educação (formal) mediana e não passou por experiências que o ajudassem a
desenvolver estratégias de aprendizagem. A aquisição destas estratégias tem um papel
fundamental no processo de aprendizagem da língua.
A adequação do programa do ensino de inglês também é crucial para a motivação
e o bom desenvolvimento do aprendiz. Sabemos que o adulto está motivado a aprender
apenas aquilo que considera importante e que poderá utilizar em curto espaço de tempo.
O programa precisa contemplar estes aspectos sob pena de não ser considerado relevante
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ou interessante pelo aluno e, consequentemente, não atingir os objetivos almejados.
Por fim, as ferramentas usadas devem estimular, facilitar e promover o aprendizado.
O livro-texto ainda é muito importante e é normalmente usado como “espinha dorsal” de
qualquer programa, mas outros recursos podem e devem ser usados para complementar
ou diversificar uma aula. A exposição a situações reais com textos, áudios e vídeos autênticos enriquece o aprendizado. Além disso, vale também usar mídias diferentes como
plataformas virtuais, fóruns, blogs, exercícios on-line e até ferramentas de comunicação
em tempo real para simular situações que o executivo irá vivenciar no seu trabalho.
O importante é que as atividades e o uso de qualquer outro recurso sejam usados
com critério e que tenham um objetivo real e muito claro para o aluno adulto. Como sujeito que orienta seu aprendizado, ele mede e analisa seu esforço e só se sentirá motivado a
aprender se a experiência de aprendizado fizer sentido e se ele puder perceber o resultado
positivo advindo do processo.

*Marilena Fernandes é professora de inglês há mais de 30 anos e possui
vasta experiência em ministrar aulas para adultos em grupos e individualmente.
Trabalha há 14 anos na Associação Alumni, onde participou da elaboração de
diversos programas de inglês geral, Business English e preparatórios para exames
internacionais.

No departamento de e-Learning, além de coordenar a equipe,

colaborou no desenvolvimento de cursos on-line e teste de nivelamento de língua.
Atualmente é responsável pela implantação dos novos cursos para adultos.
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capítulo 2

O método mais adequado
Fernando Guarany Jr.*

A eficácia do ensino da língua inglesa está diretamente relacionada
à metodologia escolhida, a qual deve levar em consideração uma
série de questões, como as necessidades do aluno, seu estágio de
conhecimento, motivação e objetivos pretendidos. E xistem vários
métodos que utilizam diferentes formas de abordagem, com uso
ou não de materiais de apoio. No entanto, todos, igualmente,
requerem empenho, comprometimento e esforço dos estudantes
para que o aprendizado ultrapasse os limites da sala de aula e
seja aplicado, de fato, ao mundo real.

Em toda a história do ensino de línguas estrangeiras sempre houve uma busca pelo
“método soberano”, isto é, um método de aplicação universal cujos princípios e premissas,
se aplicados à risca, inevitavelmente levariam ao domínio da língua-alvo pelo estudante.
Por todo o nosso país não é difícil identificar campanhas publicitárias alardeando que a
escola A ou B possui o melhor método para o ensino do inglês. Basta uma simples reflexão
para constatarmos que o conceito de melhor método parece permear tanto o discurso do
público geral, quanto de muitos profissionais da área de ensino da língua inglesa. Grandes
redes de escolas de idiomas expandiram-se não só no Brasil, como em todo o mundo, com
base em seus métodos que, de maneira geral, são personificados em seus livros-textos e
em outros materiais didáticos. Mas, afinal de contas, o que é um método?

Definindo o método

Iniciando pela etimologia do termo, descobrimos que método tem suas origens na
língua grega: methodos – meta, que significa atrás, e hodos, que quer dizer estrada ou
rota. A partir de sua raiz, entendemos que método, originalmente, faz referência à trajetória (ou estrada) a ser percorrida para se chegar a um destino. É a via escolhida pelo
viajante como a mais certa e segura para alcançar o objetivo de sua jornada. Em termos
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menos metafóricos, ainda que bastante genéricos, podemos dizer que método é simplesmente uma maneira específica de se realizar uma atividade visando alcançar um objetivo.
De forma mais específica e direcionada ao estudo de línguas, pode-se dizer que método
é um sistema ou conjunto de ideias, prescrições, técnicas, procedimentos e atividades
para o eficaz ensino de um idioma estrangeiro, baseado em uma teoria de aprendizagem
ou linguagem. Assim, com base na mencionada eficácia, é bastante plausível o interesse
e a busca pelo público em geral – e mais especificamente pelo cliente corporativo – por
um programa que ofereça as mais vantajosas condições para a consecução do domínio
da língua-alvo. Na verdade, a história do ensino de línguas estrangeiras está repleta de
tentativas que visam encontrar a melhor maneira de ensinar e aprender a língua-alvo.
Nesse sentido, cabe uma breve revisão de alguns dos principais métodos sobre os quais
serão feitas algumas considerações acerca de suas principais características e aplicações
no ensino do inglês voltado para negócios.

Breve revisão de alguns métodos de ensino

Não é apenas no mundo globalizado que o aprendizado de um ou de vários idiomas
estrangeiros se tornou importante. É verdade que na atualidade o inglês possui lugar de
destaque, sendo o idioma mais amplamente estudado. Contudo, essa posição já foi ocupada, em diferentes graus, por outras línguas como, por exemplo, o latim. Foi principalmente com base no estudo do latim (e do grego) que surgiu o primeiro método de ensino
de um idioma estrangeiro propriamente dito: o método “clássico” ou, mais comumente
identificado como “método gramática-tradução”.

Método gramática-tradução

Provavelmente este é um dos métodos mais antigos para se ensinar uma língua
estrangeira. Originou-se a partir da maneira clássica para o aprendizado do latim e do
grego. O objetivo original era possibilitar ao estudante ter acesso à literatura dessas duas
línguas e, ao mesmo tempo, oferecer-lhe o exercício intelectual, conferido pela prática da
tradução. Pouca ou nenhuma importância era dada ao aspecto comunicativo ou à oralidade. Apesar de comumente se alegar que esta metodologia predominou nos séculos 18
e 19, ainda podemos verificar muitos de seus traços no ensino da língua inglesa na atualidade. O método foi duramente atacado pelos proponentes da abordagem comunicativa,
principalmente na década de 1980. Hoje, a gramática-tradução é um método largamente
desacreditado, não somente por grande número de teóricos, como também por grande
parte do público em geral.
Esse descrédito pode ser facilmente percebido pela quase total inexistência de qualquer empresa ou escola divulgando que a eficácia de seus métodos baseia-se nos princípios da gramática-tradução. Ao contrário, geralmente procuram enfatizar o aspecto
comunicativo de suas abordagens.
Especificamente para o ensino de inglês, o enfoque do método ainda se baseia nas
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estruturas e regras gramaticais e na sua aplicação correta. Acredita-se que o conhecimento
estrutural do idioma, aliado ao desenvolvimento do vocabulário, muitas vezes apresentado
através de listas ou tópicos, atenderá ao desejo de que o conhecimento da estrutura do idioma irá se tornar habilidade comunicativa. Assim, frequentemente os alunos executam atividades de verter para o inglês sentenças relacionadas aos seus objetivos linguísticos pessoais.
Um exemplo disso seria a tradução de um diálogo, em inglês, entre profissionais de negócio,
contando com o auxílio do professor e de dicionários e, posteriormente, “dramatizá-lo” em
duplas ou em pequenos grupos. Nessa oportunidade, o professor pode oferecer orientações
sobre pronúncia e outros aspectos mais voltados à comunicação.
Considerações - A principal crítica que se faz a esse método é que os princípios da
gramática-tradução deixam de fora uma importante necessidade da maioria dos aprendizes de inglês da atualidade, principalmente no ambiente corporativo: o de alcançar efetiva fluência oral na língua-alvo. Argumenta-se que o excessivo foco na parte estrutural
e a manipulação frequentemente descontextualizada dos itens de vocabulário acabam
por promover apenas o conhecimento sobre a língua inglesa, ao invés de facilitar o seu
desenvolvimento como habilidade e ferramenta para interação. Não obstante, é preciso
levar em conta que a tradução ou versão, tanto de textos escritos quanto falados, também é uma importante habilidade a ser desenvolvida pelos profissionais de negócios. Em
viagens ao exterior, visitas de clientes, correspondências escritas, conferências, reuniões
e em diversas outras circunstâncias, a capacidade de atuar como “tradutor” pode ser considerada pelas empresas como um importante diferencial, agregando valor ao profissional
de negócios.
Assim sendo, um método que inclua elementos de tradução em seu programa poderá enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos e equipá-los com uma relevante
ferramenta para o mais efetivo exercício profissional.

Método direto

Gerado a partir de um descontentamento com a ineficácia da gramática-tradução
no que se refere ao desenvolvimento de competência comunicativa dos aprendizes, o
método direto é considerado por muitos como o nascimento da era moderna no ensino
de línguas estrangeiras.
De maneira geral, este método busca assemelhar-se à forma natural em que se dá a
aquisição da linguagem pelas crianças. Portanto, uma de suas características é o abandono da utilização da língua materna na instrução da língua-alvo. As diretrizes de um instituto de idiomas que se utiliza do método direto prescrevem aos seus professores: “não
traduza; demonstre.” É uma clara materialização da crença de que o idioma estrangeiro
deve ser ensinado e aprendido através da própria língua-alvo.
Nesse método, o objetivo principal é expressar sentido e possibilitar comunicação,
especialmente oral. Assim, os novos conteúdos são apresentados oralmente. O significado
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de palavras novas é esclarecido através de objetos, figuras, desenhos, mímica, etc. Dá-se
ênfase à utilização da forma gramatical correta, a qual é ensinada por meio de uma abordagem indutiva. Por exemplo, o professor apresenta modelos de sentenças que contêm o item
gramatical a ser aprendido, e encoraja os alunos a elaborar as regras de uso. Outro aspecto
relevante é a ênfase em atividades de escuta e compreensão oral. O método direto continua
sendo adotado até hoje por grandes redes internacionais de escolas de idiomas.
Considerações – Uma das principais críticas a esse método refere-se às suas rígidas
prescrições, consideradas por alguns como exageradamente inflexíveis. Um exemplo disso é a insistência em utilizar somente a língua-alvo, desconsiderando totalmente alguns
possíveis benefícios do emprego da língua materna. Outro problema é que esse método
baseia-se na premissa de que a melhor maneira de se aprender um idioma estrangeiro
é assimilar, tanto quanto possível, a forma de instrução ao processo natural de aprendizagem, como percebido na aquisição da linguagem por crianças. Contudo, pesquisas
revelam que adultos e crianças aprendem de maneiras bastante distintas.
Há alguns aspectos do método direto que são interessantes para o aprendiz de
inglês corporativo. O foco na comunicação oral, aliada à utilização da língua-alvo no processo de aprendizagem, pode auxiliar o aluno a alcançar uma maior fluência falada, tão
desejada por muitos profissionais. A utilização constante de atividades de escuta também
auxilia esse aluno a ter uma melhor compreensão oral, por exemplo, em uma reunião de
negócios ou em interações telefônicas.

Método audiolingual

Outro método bastante popularizado para o ensino de inglês como língua estrangeira tem suas origens associadas à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, quando se mostrou necessário oferecer um rápido treinamento de outros idiomas a
uma grande quantidade de militares.
Sua aplicação é baseada fortemente em conceitos behavioristas e numa visão de
que o idioma pode ser aprendido de forma “mecânica” e através de condicionamento.
Uma implicação clara em sala de aula é a adoção do sistema de reforço positivo ou negativo. Por exemplo: quando o aprendiz faz uso correto do idioma, o professor o elogia e
encoraja, mas quando a produção é incorreta, o aluno recebe feedback negativo.
Similar ao método direto, o método audiolingual prescreve que a língua-alvo deve
ser ensinada através de si mesma, evitando a língua nativa do aluno. Contudo, há uma
ênfase maior no estudo das formas gramaticais, apresentadas gradativamente de acordo
com seu nível de complexidade.
A mais marcante característica do método audiolingual é a utilização de exercícios
de repetição e substituição, chamados de “drills.” Por meio deles, modelos de linguagem a
serem aprendidos são apresentados e repetidos à exaustão. Vejamos um exemplo simplificado: o professor apresenta oralmente a pergunta “what’s your name? ”. Os alunos re-
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petem individualmente e em coro até alcançarem um bom nível de clareza na pronúncia.
A partir daí, os alunos substituem a palavra name (nome) por outras, como por exemplo,
address (endereço), phone number (número de telefone), etc. Finalmente os alunos podem realizar “diálogos” com as sentenças geradas a partir da substituição incluindo, por
exemplo, suas informações pessoais.
Considerações - Assim como ocorreu com outros métodos, o audiolingual foi bastante
atacado, principalmente na década de 1970. O fato de as lições serem conduzidas totalmente
pelo professor, deixando o aluno numa posição passiva e de apenas responder aos seus estímulos, é uma das maiores críticas a ele direcionadas. Além disso, os exercícios de repetição
eram considerados entediantes pelos alunos, na medida em que o curso se desenvolvia.
Apesar das críticas, há pontos positivos no método. Os drills (exercícios de repetição)
podem ser eficazmente aplicados para o aprimoramento da pronúncia, colaborando para
o aumento da fluência. Eles também podem exercer o papel de trazer à atenção do aluno
aspectos do vocabulário ou da gramática de uma maneira indutiva. Assim, um bom método
de ensino de inglês para negócios pode se valer de alguns elementos do audiolingualismo
para ajudar o profissional corporativo a alcançar seus objetivos de aprendizagem.

Método silencioso

Criado por Caleb Gattegno e formalmente apresentado em seu livro publicado em
1972, o método silencioso (Silent Way) é considerado uma reação a algumas falhas do
método audiolingual, entre as quais se inclui a dificuldade do aluno aplicar, na vida real, o
conhecimento adquirido mecanicamente em sala de aula. A premissa do método é que o
aluno já tem experiência com o aprendizado de pelo menos uma língua - sua língua materna -, sendo assim capaz de desempenhar um papel mais ativo e autônomo na condução
do aprendizado de uma língua estrangeira.
Nesse método, o professor adota uma postura mais “silenciosa”, buscando levar os
alunos a produzirem o seu próprio aprendizado e evitando dar-lhes respostas prontas. Os
alunos são encorajados, continuamente, a ajudar uns aos outros, por exemplo, corrigindo
possíveis erros e buscando esclarecer, autonomamente, suas próprias dúvidas linguísticas.
Nesse método fica muito clara a premissa de que o aprendizado da língua-alvo é responsabilidade do aluno.
O papel do professor, no método silencioso, é de observador. Durante todas as atividades o professor monitora o desempenho dos alunos, buscando indicações de que
está havendo progresso. Ao serem detectados problemas, o professor procura auxiliar os
estudantes da maneira mais sutil possível. Muitas vezes, ao invés de falar a resposta, o
professor lança mão de gestos e movimento dos lábios, com o intuito de que seja o aluno
quem produza a resposta.
A língua materna pode ser utilizada pontualmente para facilitar o esclarecimento
de alguma questão. Adicionalmente, ao final de cada lição, o método prescreve que se
reserve um momento para que professor e alunos possam avaliar e comentar a aula.
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Nesse momento, os alunos podem, por exemplo, mencionar suas dificuldades, ou algum
ponto que não ficou claro, ou ainda alguma atividade com a qual possam ter se sentido
desconfortáveis. O professor, por sua vez, tece seus comentários, oferece orientações de
como os alunos podem ter um melhor aprendizado e coleta dados sobre o grupo para
informar sua prática nas aulas seguintes.
O método lança mão, ainda, de materiais específicos. O mais conhecido deles são
os Cuisenaire rods, pequenas varas coloridas com dez comprimentos diferentes, originalmente criadas para utilização no ensino da disciplina matemática. Seu emprego no ensino
de inglês varia de acordo com a criatividade do professor: podem ser utilizadas apenas
para se ensinar as cores, quanto para esclarecer conceitos relacionados a comparativos,
preposições, tempos verbais e muitas outras questões.
Considerações - Assim como os outros métodos, há áreas do silent way a serem
criticadas. A insistência do professor em fazer com que os alunos encontrem suas próprias
respostas pode ser vista como perda de tempo, pois poderia ser muito mais produtivo,
em certas situações, esclarecer as dúvidas de uma vez. O excesso de silêncio por parte do
professor também pode ser visto como artificial e distante, em comparação à maneira em
que se usa o idioma na prática.
Visto pelo lado positivo, o método silencioso também possui elementos bastante
interessantes. A ênfase dada à participação, autonomia e responsabilidade do estudante
é o aspecto mais importante. O que se costuma ignorar nos cursos de inglês para negócios
é a atitude do cliente em relação ao seu progresso. Por mais eficiente que seja a metodologia aplicada e por mais capacitado que seja o professor, no final das contas, o principal
fator para o sucesso no aprendizado do idioma repousa sobre o aluno. Seu compromisso
e disciplina, assim como investimento de tempo e esforço para alcançar seus objetivos,
estão entre os fatores determinantes para seu êxito.
Como mencionado anteriormente, um componente valioso desse método são as Cuisenaire rods. Essas barrinhas podem ser bem utilizadas para enriquecer a experiência de
aprendizado, inclusive no ambiente corporativo. Elas têm a vantagem de contemplar vários
estilos de aprendizagem por serem versáteis, visualmente atraentes, fisicamente manipuláveis e por estimularem a criatividade. Com elas os alunos podem, por exemplo, fazer uma
apresentação da empresa para a qual trabalham, associando as diferentes cores a departamentos específicos da organização, descrever o organograma da empresa atribuindo os
comprimentos das barras a uma determinada hierarquia e função, e assim por diante.

Método comunicativo

O método comunicativo (ou Abordagem Comunicativa) despontou na década de
1960 como uma clara reação à percebida ênfase que os métodos existentes davam ao
ensino das estruturas da língua inglesa ao invés de oferecer aos alunos oportunidades de
comunicação autêntica na língua-alvo. De maneira geral, o grande descontentamento
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da época estava relacionado ao fato de que os alunos conseguiam aprender as regras
do idioma e absorver grande quantidade de vocabulário, mas tinham muita dificuldade
para aplicar esse conhecimento fora da sala de aula. Em outras palavras, o aluno detinha
competência linguística, mas não comunicativa.
Dessa forma, o objetivo inicial desse método é criar condições para que o aluno
procure se expressar em inglês de uma forma mais natural e autêntica. As explicações
sobre estruturas são secundárias e servem, primariamente, a objetivos de interação. Por
exemplo, o estudo do “Passado Simples” (Simple Past) não ocorre para que o aluno aprenda, necessariamente, suas regras de utilização, mas para que possa falar, por exemplo, de
eventos ocorridos em sua vida.
Nessa abordagem, o professor é visto como um facilitador (em direta oposição ao
audiolingualismo), cuja função é prover aos alunos situações ou contextos favoráveis à
utilização da língua de uma forma, tanto quanto possível, mais aproximada com situações
reais. Nesse sentido, são recomendadas atividades de information gap, nas quais dois
alunos possuem informações diferentes sobre um mesmo assunto e precisam se comunicar, compartilhando os dados que têm para alcançarem um objetivo comum. Também
são uma parte importante do método as opinion gaps, atividades em que os alunos são
encorajados a oferecer sua opinião real sobre algum tema.
A utilização de materiais autênticos, isto é, produzidos para falantes nativos sem
considerar os estudantes estrangeiros do idioma, também é uma parte importante do
método. Utilizando, na sala de aula, um texto autêntico do método comunicativo, o professor geralmente ajusta o nível de dificuldade das tarefas a serem realizadas com o texto,
mas não o modifica, empregando-o no original.
O método comunicativo também não está livre das críticas. Uma delas é que a
gramática do idioma geralmente costuma ser negligenciada em nome da habilidade da
comunicação oral.
Consequentemente, embora os alunos da abordagem comunicativa até consigam se
expressar em níveis razoáveis na língua-alvo, seu discurso é marcado por imperfeições e
erros, o que deixa uma má impressão no interlocutor e, às vezes, compromete o sentido
pretendido pelo falante.
Considerações - A abordagem comunicativa é, provavelmente, reconhecida pela
maioria dos professores como a mais eficaz para preparar o aluno a se expressar em inglês
com confiança. Muitas escolas de idiomas procuram utilizar ao máximo esse método. No
ambiente corporativo, onde geralmente há uma necessidade premente de se desenvolver
a fluência oral e habilidades de interação na língua-alvo, os princípios dessa abordagem
são muito bem-vindos. A realização de simulações de negociações entre empresas utilizando atividades de info gap são potencialmente excelentes geradoras de oportunidades
para o desenvolvimento da oralidade. Outras situações e contextos comunicativos relacionados a negócios, como participação em conferências, apresentações comerciais e
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comunicações telefônicas, podem ser aplicados com bastante êxito dentro do paradigma
do método, com vistas a aprimorar a competência comunicativa do cliente.

Dogme

Não propriamente um método, mas uma atitude em relação ao ensino de inglês
como língua estrangeira, a abordagem comunicativa Dogme despontou no ano 2000 com
o artigo A Dogma for EFL, escrito por Scott Thornbury com base no movimento Dogma
95 do cineasta Lars Von Trier. Nele, o autor criticou o excesso de materiais didáticos
utilizados para o ensino do idioma comparando-o ao exagerado uso dos efeitos especiais e orçamentos multimilionários de Hollywood. Seu argumento é que quanto maior a
quantidade de materiais utilizados para mediar a instrução, menores as oportunidades de
interação e comunicação real entre alunos e professores.
De maneira simples, a abordagem Dogme repousa sobre três pilares:
1) Uso mínimo de materiais: o uso excessivo de materiais didáticos parece dificultar as possibilidades de conversação na sala de aula. Outro argumento é que muitos
materiais trazem tópicos irrelevantes aos estudantes e atenção demasiada às estruturas
gramaticais;
2) Centralidade da conversação: acredita-se que a conversação é um poderoso
meio para promover a aquisição da linguagem com a vantagem de ser personalizada aos
interesses dos alunos;
3) Foco na linguagem emergente: a linguagem produzida pelo aluno, independentemente de ser correta ou não, oferece grandes oportunidades de aprendizagem que
devem ser exploradas pelo professor.
Dogme é criticado por seu “desapego” a materiais didáticos e à aparente falta de
um plano de curso, já que a instrução é organizada conforme o fluir da conversação e da
linguagem produzida pelos alunos (e professor).
Considerações - Um dos principais atributos da abordagem Dogme é a possibilidade de desenvolver efetivamente a oralidade através da construção conjunta do conhecimento. O fato de a instrução se basear na linguagem produzida pelos alunos implica que
os assuntos cobertos tenderão a ser muito mais relevantes. No ambiente corporativo isso
significa que os estudantes terão toda liberdade para propor e discutir os temas mais
relevantes e específicos à sua realidade profissional, podendo sanar as dúvidas, enfocar
os aspectos de vocabulário e habilidades que mais necessitam em um dado momento. Tal
qual o desenvolvimento da oralidade através da construção conjunta do conhecimento, essa possibilidade de adaptar a orientação do ensino, com base nas necessidades de
aprendizado do aluno, é uma das qualidades fundamentais da abordagem Dogme.

Escolhendo o método mais adequado

Como percebido acima, através da sucinta descrição de seis dos principais métodos
(ou abordagens) para o ensino de línguas estrangeiras (método gramática-tradução, mé-
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todo direto, método audiolingual, método silencioso, método comunicativo e Dogme),
cada um possui seus pontos fortes e fracos, sendo mais ou menos eficazes em atender às
necessidades dos alunos. Não existe um método único que garanta plenamente a aquisição do novo idioma. O cerne da questão não parece estar tão relacionado com o método
de ensino quanto às necessidades do estudante. Nesse sentido, a escolha do método mais
adequado está associada ao perfil do aluno e aos seus objetivos de aprendizagem. Uma
forma de compreender melhor esse estudante é aplicar a análise de necessidades.

Análise de necessidades

O objetivo dessa análise é determinar a situação atual dos alunos e até onde pretendem chegar em relação ao aprendizado do idioma. Essa análise pode ser conduzida de
maneira formal ou informal, e de modo mais ou menos aprofundado, de acordo com as
informações preliminares oferecidas pelos clientes. Seja qual for o alcance definido para
a análise, vale ressaltar que é um procedimento indispensável na relação com o cliente
corporativo, pois possibilita a criação de um projeto de curso mais adequado ao seu perfil,
ao mesmo tempo em que define um alvo a ser alcançado e avaliado.
Há vários elementos que podem ser incluídos numa análise de necessidades no ambiente corporativo, tais como:
• Nível de conhecimento atual da língua-alvo: é muito comum a empresa decidir
implantar um treinamento em idiomas e definir a quantidade de funcionários que irão
participar, às vezes, na mesma turma. É indispensável definir se os níveis de conhecimento
dos participantes permitirão a participação de todos em uma mesma classe ou se outras
classes precisarão ser criadas. Isso pode ser feito por meio de entrevistas, questionários
ou, até mesmo, acompanhando o profissional em situações onde se necessite o uso do
inglês para realização de tarefas;
• Habilidades específicas: as habilidades a serem desenvolvidas também podem variar muito. Um determinado executivo pode estar interessado em melhorar sua
redação, enquanto outro necessita aprimorar a fala. É indispensável determinar de
quem é realmente a necessidade: do funcionário ou da empresa. Por vezes, a empresa
espera que o funcionário consiga fazer apresentações comercias em conferências
internacionais, enquanto na visão do funcionário ele precisa, mesmo, é melhorar sua
compreensão auditiva;
• Local e recursos disponíveis: o ambiente de aprendizado pode desempenhar
um papel decisivo na instrução dos participantes. Algumas empresas oferecerem amplas
salas com ar-condicionado, lousas interativas, acesso em banda larga à internet, ótimo
equipamento de áudio e vídeo, lanche, etc. Outras, porém, apenas dispõem de uma pequena sala com lousa branca e carteiras. Então, ambiente e recursos também definirão o
método a ser adotado;
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• Duração do curso: dependendo de quais são os objetivos da aprendizagem, o
curso pode ser menos ou mais extenso. Algumas vezes, as empresas têm um número
limitado de recursos alocados para treinamento, o que pode ser insuficiente para implementar um treinamento na área de idiomas que consiga alcançar seus objetivos;
• Número de alunos em classe: as peculiaridades do desenvolvimento de certas habilidades, assim como outros fatores, pode exigir um número reduzido de alunos por classe;
• Tempo disponível para estudo: sabemos que a rotina de clientes corporativos
geralmente é bastante intensa e isso pode ter um efeito negativo em seu desenvolvimento linguístico. É importante determinar quais estratégias metodológicas e organizacionais
precisarão ser utilizadas para que o aluno consiga alcançar seus objetivos.
A análise de necessidades é uma ferramenta importantíssima para decidir quais metodologias serão empregadas. Essa tarefa, geralmente, requer bastante tempo para análise das informações coletadas, mas compensa o trabalho por possibilitar um atendimento
muito mais consistente e adequado às aspirações do estudante de língua estrangeira.
Durante o período do curso é importante que o professor ajuste as metodologias de
acordo com a resposta dos participantes. Questões associadas a estilo de aprendizagem,
relacionamento com outros participantes, mudanças na disponibilidade de tempo, mudanças de departamento ou função, podem implicar na revisão dos objetivos de estudo e,
possivelmente, no método empregado.

Elementos fundamentais de qualquer método

Como dito anteriormente, cada método tem seus pontos fortes e fracos e nenhum
deles consegue atender sozinho às necessidades de aprendizado de todos os estudantes
do idioma. Isso torna bastante difícil a escolha do programa de ensino mais adequado
para uma situação específica. No entanto, há elementos importantes que, se presentes em
um método, podem torná-lo mais efetivo. Entre eles, detacam-se:
1) O professor - Não há método que funcione sem um bom professor. Para ser
chamado de eficaz, qualquer metodologia precisa, necessariamente, de um excelente
professor para mediar a instrução. Frequentemente, um excelente professor:
• Acredita no que faz e em seus alunos;
• Tem grande domínio da língua-alvo;
• Apresenta um bom modelo da língua-alvo;
• Possui boa formação teórica e prática;
• É familiarizado com diversas metodologias, sendo capaz de adequá-las às
características, preferências e necessidades de aprendizagem dos alunos;
• É motivado e tem prazer no que faz;
• É criativo;
• É paciente;
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• É bem-humorado;
• Atua com profissionalismo.
Em muitas situações, o professor é a própria personificação do método. Uma das
perguntas mais comuns que vários clientes fazem ao procurar treinamento na área
de idiomas é: “Que método vocês utilizam? ”. O problema é que o método em si não é
uma entidade autônoma que opera milagres, mas está intrinsecamente vinculado ao
professor que o aplica.
2) Variedade - O poeta britânico William Cowper certa vez disse: “Variedade é
o tempero da vida.” Isso também é verdade em relação aos métodos. A diversidade de
atividades, formatos de aula, materiais e interações entre professor e aluno (e alunos
entre si) enriquece o processo de aprendizagem e tem um efeito positivo na motivação
do estudante.
3) Foco no aluno - Um bom método tem o seu foco no aluno e o encoraja a ter
responsabilidade pelo próprio aprendizado. A participação e colaboração ativa do aluno
nas atividades em sala de aula é um ponto crucial. Um método no qual os aprendizes são
agentes no processo de aprendizagem juntamente com o professor tem maior probabilidade de êxito. Nesse sentido, vale a pena ressaltar que muitos estudantes já possuem
suas próprias estratégias de aprendizagem como, por exemplo, anotar palavras em um
caderno, memorizar diálogos de filmes, imaginar conversações, falar diante do espelho,
aprender uma nova canção por semana, ler e reler revistas profissionais em voz alta, etc.
Um bom método precisa não somente dar espaço, mas valorizar e incorporar as estratégias de aprendizado dos estudantes.
4) Flexibilidade - A flexibilidade do método também é um elemento importante.
Ao revisar uma série de métodos existentes, e as críticas a eles relacionadas, percebe-se
que estas dizem respeito, principalmente, à rigidez de suas regras de aplicação. A rigidez
chega a tal ponto que pode sufocar o professor e os alunos e acabar com a espontaneidade das aulas. Um método que valorize as oportunidades de aprendizado – situações não
planejadas, mas de interesse para os alunos – tem em si uma importante característica
para o sucesso.
5) Aplicabilidade prática - Uma das situações mais frustrantes no aprendizado
de uma língua estrangeira é quando, após uma aula, o aluno não consegue determinar o
que fará com o conhecimento adquirido. Um bom método é aquele em que o aluno pode
terminar cada aula com a clara consciência de como aplicar as habilidades desenvolvidas
em classe. No caso do aluno de inglês (de negócios) isso pode significar, por exemplo,
ser capaz de utilizar expressões ou frases específicas em conversações telefônicas ou na
redação de propostas comerciais.
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6) Autenticidade - O método escolhido deve oferecer aos alunos, modelos autênticos da linguagem a ser aprendida e, ainda, várias oportunidades para que estes a utilizem
de maneira mais livre, aproximando-a ao máximo do uso que farão dela no “mundo real.”
Os próprios alunos podem colaborar nesse sentido, trazendo ou sugerindo artigos de revistas, vídeos disponíveis na internet, entre outros materiais autênticos. Eles podem, ainda, sugerir atividades que envolvam situações reais ocorridas no ambiente de trabalho.

Considerações fi nais

Iniciamos o capítulo dizendo que em toda a história do ensino de línguas estrangeiras sempre houve uma busca pela melhor metodologia. Descrevemos alguns dos principais métodos e refletimos sucintamente sobre suas vantagens e desvantagens. Finalmente
falamos sobre a identificação das necessidades do estudante e oferecemos alguns princípios para a escolha do método mais adequado. Ainda assim é preciso agir com bastante
honestidade e esclarecer um último ponto da questão: por melhor que seja o método, não
há plena garantia de que os alunos realmente alcançarão seus objetivos de aprendizagem
no tempo e ritmo que desejam. Isso porque, no final das contas, o aprendizado depende
majoritariamente do estudante. Como o diz o ditado inglês: “Pode-se levar um cavalo
até à água, mas não forçá-lo a bebê-la”. Naturalmente, podemos colocar sal na comida
do cavalo para causar-lhe sede. Por analogia, fazemos isso acrescentando elementos ao
método, como os descritos anteriormente, para que motivem o aluno a ter desejo de
aprender. Mas, ainda assim, o aprendizado vai depender principalmente da atitude, do
tempo e do esforço investido pelo estudante no estudo e prática do idioma.

*Fernando Guarany Jr. é especialista em Metodologia do Ensino da
Língua Inglesa pela Universidade Potiguar (RN); possui o Foundation Certificate for
Teachers of Business English (FTBE) da Câmara de Comércio de Londres; o Certificate
in English Language Teaching to Adults (CELTA) da Universidade de Cambridge e é
e-tutor certificado pelo Conselho Britânico. Trabalha como professor e examinador
das provas orais da Universidade de Cambridge na Cultura Inglesa Natal. Ministra
cursos de capacitação de docentes tanto na modalidade presencial quanto à distância
e participa regularmente de conferências como palestrante. É membro fundador e
atual presidente do BRAZ-TESOL Natal-RN.

28

Ensinando Inglês para Executivos Brasileiros

Ensinando Inglês.indd 28

24/11/2011 10:59:01

capítulo 3

O que é fluência?
Selma Moura*

Um

dos objetivos pretendidos pelos executivos é desenvolver

a capacidade de se expressarem corretamente no ambiente de
negócios utilizando o idioma que estão aprendendo.

Há

vários

recursos que podem ser empregados para melhorar a fluência
e os mecanismos internacionais existentes contribuem para
regulamentar o conhecimento adquirido por meio de testes e
certificações.

Aprender um idioma é um empreendimento para a vida toda. Seja qual for o ponto
em que o interessado esteja na aprendizagem de um segundo idioma – iniciante, intermediário ou avançado – já deve ter percebido a imensidão de sua própria língua e como
não há ninguém que a domine completamente, até porque a linguagem sofre mudanças
todos os dias, recebe influências de outros idiomas, incorpora novas palavras, deixa de
usar outras, e assim por diante. Essa dinâmica faz parte de qualquer relação humana, já
que todos nós nos apropriamos da linguagem e a transformamos durante o uso.
Neste capítulo falaremos sobre o que é fluência e daremos algumas sugestões sobre
como ampliá-la, além de diferenciá-la de outros dois termos – proficiência e acuidade,
com os quais normalmente é confundida.
Embora a aprendizagem de um idioma se desenvolva sempre de forma integrada,
para fins didáticos dividimos o ensino em quatro habilidades, agrupadas em dois pares
denominados “habilidades receptivas” e “habilidades produtivas”, como mostra a tabela:
Oralidade

Escrita

Habilidades Receptivas

Listening – Compreensão Oral

Reading - Leitura

Habilidades Produtivas

Speaking – Comunicação

Writing - Escrita

Sabemos que a classificação das habilidades como receptivas ou produtivas não é a
mais adequada, pois há muita atividade cognitiva envolvida o tempo todo nas quatro moEnsinando Inglês para Executivos Brasileiros
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dalidades. Aprender uma língua não envolve passividade do ponto de vista do aprendiz,
na medida em que este a recebe, reelabora, lhe confere significados e, ao mesmo tempo,
a relaciona às suas experiências pessoais, a compara com sua primeira língua, entre outros aspectos. Mas esta terminologia dá uma ideia aproximada da organização do ensino
de línguas e da própria concepção das avaliações que comprovam a aprendizagem.
No processo de aprendizagem de uma língua as quatro habilidades são alimentadas
e desenvolvidas e o estudante, progressivamente, ganha mais segurança e competência
para compreender, falar, ler e escrever aquilo que aprende. A fluência está relacionada a
todas essas habilidades. Podemos pensar em um leitor fluente, ou em um falante fluente,
ou mesmo dizer que alguém tem um texto bem fluído. Assim, vemos que a fluência é algo
complexo e relacionado às diversas habilidades de uso da língua.

O que significa ser fluente em uma língua

A fluência se apresenta nas quatro habilidades descritas e abrange um amplo aspecto de
domínios da língua, tais como a compreensão da mensagem, resposta adequada à situação, uso
do vocabulário, respeito às convenções, expressividade, entonação, pronúncia. Envolve, também,
várias dimensões cognitivas: percepção, raciocínio, análise, memória e criatividade. Podemos dizer
que fluência é a prática do idioma. É a capacidade de usar a linguagem com naturalidade, sem
esforço, interagindo com o outro por meio dela e comunicando o que se deseja com eficiência.
É evidente que a pessoa tem fluência na sua primeira língua e a utiliza com propriedade, de forma até inconsciente, sendo capaz de perceber e produzir até mesmo elementos mais sofisticados do discurso, como ironia, humor, sarcasmo, e lançando mão de suas
experiências culturais ao usar provérbios e ditos populares, ao contar piadas, ao fazer
trocadilhos. A familiaridade que se tem com a primeira língua, aprendida desde criança,
em situações naturais de uso, preparou essa pessoa para ter grande fluência tanto para
ouvir, compreender e se comunicar, quanto para ler e escrever.
Comparando o aprendizado de uma língua estrangeira com a primeira língua,
muitos estudiosos perceberam que apenas ensinar gramática e tradução não era suficiente para formar falantes fluentes de um segundo idioma, e as pesquisas realizadas
sobre aquisição e aprendizado deram origem à Abordagem Comunicativa, baseada na
forma como a primeira língua é aprendida. Esperava-se, com essa mudança de perspectiva, que o aprendizado fosse mais intuitivo e semelhante ao que ocorre na aquisição da
primeira língua, tornando os alunos mais fluentes e seguros na comunicação.
Nas salas de aula essa abordagem se efetivou em situações de diálogo, dramatização, trabalhos em duplas ou em grupos, uso de vídeos, músicas e outros objetos culturais
reais, etc. As aulas passaram a ser ministradas na língua que deveria ser aprendida, mesmo
que os alunos ainda não a compreendessem completamente, para emular a forma de
aquisição da primeira língua e maximizar o tempo de exposição dos alunos a esse novo
idioma. Procurou-se criar um ambiente mais amigável e sociável para os alunos, diminuindo a rigidez do ensino, que passou a ser encarado como construção conjunta de co-
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nhecimentos e não mais como mera transmissão de conteúdos. Nesse processo, o professor se coloca como um parceiro, que apoia e incentiva os avanços dos alunos, que corrige
indiretamente os equívocos, os quais são vistos como parte do processo e não como erros
a serem evitados. Os alunos se comprometem mais com seu aprendizado, relacionando-o
à sua vida prática e buscam expandir esse aprendizado também fora da escola.
Esse contexto de mudanças propiciou a criação de muitos programas de imersão,
nos quais os alunos são colocados em situações reais de uso da língua e levados a se comunicarem apenas, ou majoritariamente, na segunda língua. Com essas ações espera-se
desenvolver a fluência dos alunos, ampliando seu vocabulário, sua consciência e habilidades linguísticas ao mesmo tempo em que se diminui a ansiedade e se fortalece sua
autoestima e a confiança em suas capacidades.
Os programas de imersão pelo mundo todo foram muito bem sucedidos e a abordagem comunicativa, na qual eles se baseiam, alcançou sucesso por sua eficiência em
desenvolver a fluência na segunda língua. De fato, até hoje muitos cursos lançam mão
desta abordagem e de várias técnicas e métodos dela decorrentes, dando aos alunos
oportunidades de aprender de forma mais prazerosa, contextualizada e significativa.
Estudos recentes sobre o ensino e aprendizagem de línguas apontam para a eficiência da
Abordagem Comunicativa, bem como seus limites na promoção de acuidade (accuracy). Em
geral, o aluno exposto a situações naturais de uso da língua amplia seu vocabulário, apropriase de estruturas linguísticas, compreende e participa de conversas, lê e infere sentidos em
textos, e escreve com certa facilidade. Porém sabe-se, hoje, que o domínio da língua precisa
ser alvo de instrução explícita para que esta seja analisada, compreendida e conscientemente
aprendida pelo aluno, aproximando-se de um uso mais formal e padronizado.
Uma das questões que mais preocupa os estudantes de línguas tem a ver com a pronúncia correta e o papel do sotaque ao falar. Sabemos que todos nós temos sotaques, inclusive
em nossa própria língua e que não é correto discriminar ou ter preconceito com relação a isso.
Atualmente, com o crescimento de algumas línguas francas, como inglês, espanhol, mandarim
e árabe, é natural que os sotaques se diferenciem muito entre originários de vários países e
regiões do mundo, o que não compromete a compreensão nem a imagem que se deseja transmitir, desde que a comunicação seja feita com clareza, correção e eficiência.
Hoje, o inglês é falado em dezenas de países e tornou-se a língua franca mais usada nas
comunicações, principalmente na internet. Não faz mais sentido pensarmos se nossa pronúncia é britânica ou americana quando há mais falantes de inglês fora desses países. Atualmente
falamos em “world englishes”, inglês(es) do mundo. Portanto, o sotaque, ou “accent” que a
pessoa terá será muito menos importante do que sua clareza ao se comunicar.
A pronúncia correta é um dos elementos essenciais dessa clareza. Alguns sons são
muito próximos uns dos outros e, se pronunciados incorretamente, podem causar confusão na comunicação. Por isso, aprender a pronúncia correta nas línguas estudadas deve
estar entre os objetivos. Atividades de percepção fonética e pronúncia devem ser também
contempladas para melhorar a fluência e a comunicação.
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Conforme as capacidades linguísticas se ampliam e o conhecimento se aprofunda,
o estudante se expressa de forma mais clara, exata e precisa, o que envolve acuidade,
ou seja, um domínio mais sofisticado da língua. A correção na escrita, a fluência e a
compreensão na leitura, a diversificação do vocabulário, a pronúncia correta, o conhecimento das sutilezas da língua, expressões idiomáticas, gírias e trocadilhos somam-se ao
repertório mais próximo do utilizado no cotidiano e, assim, o domínio da língua evolui.
Dessa maneira são realizadas ações mais complexas e, além da fluência, a pessoa pode ter
proficiência e acuidade, tornando-se um usuário mais competente do idioma aprendido,
sendo capaz de utilizá-lo de forma mais criativa e complexa. Assim, o processo de aprendizagem evolui e apresenta novos desafios.
As rápidas e profundas mudanças que marcaram os últimos anos, como o avanço das
tecnologias de comunicação e de informação e a globalização estão marcando profundamente
todas as esferas de nossa vida, incluindo o ensino em geral e o ensino de línguas especificamente.
O modo como produzimos e fazemos circular conhecimento foi profundamente transformado.
A quantidade e variedade das informações, e a atualização constante, é maior do que nunca.
Saber transitar nessa sociedade mais complexa e fluida, selecionando informações e transformando conhecimentos em competências é fundamental para ser bem-sucedido.
O ensino e a aprendizagem podem ocorrer, e realmente ocorrem, em todos os lugares, e a formação nunca está completa, pois a dinâmica das mudanças requer profissionais atualizados, flexíveis e proativos. Por isso, uma das questões mais presentes no
cenário educacional é a metacognição, ou seja, a capacidade de aprender a aprender.
Habilidades cognitivas, tais como: perceber, comparar, analisar, sintetizar, inferir, refletir,
criticar, criar, entre outras, são cada vez mais importantes para agir em uma realidade
dinâmica, mutável, imprevisível e múltipla.
Neste cenário, os avanços mais recentes no ensino de línguas incorporam estratégias de aprendizagem, idiomas e conteúdos para promover aprendizagens mais amplas
e profundas, bem como para atender interesses, necessidades e características pessoais
de alunos. O foco recai não só sobre a língua, mas também sobre estratégias cognitivas. A educação incorpora a metacognição, a análise crítica e a reflexão metalinguística
entre suas preocupações. Os professores procuram expandir suas estratégias didáticas,
atendendo aos diversos estilos de aprendizagem e ensinando aos alunos estratégias para
estudar, se organizar e gerir sua vida acadêmica.
Espera-se que o aluno seja não apenas fluente, mas também proficiente em suas línguas,
e que tenha um domínio progressivamente mais sofisticado, preciso e acurado da linguagem.
Por isso, falaremos agora sobre a importância da proficiência na vida profissional.

O que é proficiência?

Proficiência é um termo geralmente relacionado à comprovação do conhecimento
de línguas por meio de testes padronizados, aceitos internacionalmente, que medem em
qual nível o aluno se encontra em relação a uma escala pré-estabelecida de conhecimen-

32

Ensinando Inglês para Executivos Brasileiros

Ensinando Inglês.indd 32

24/11/2011 10:59:02

tos possíveis. Há muitos tipos de testes, voltados a objetivos específicos, e os interessados
podem buscar orientações sobre o teste mais adequado aos seus objetivos com professores ou nas próprias instituições aplicadoras.
Os testes são construídos de modo a testar as habilidades linguísticas – listening,
speaking, reading e writing – e componentes linguísticos, como vocabulário, gramática,
pronúncia, ortografia, etc. Atualmente a maior parte dos testes internacionais segue a
classificação dos níveis de conhecimento de língua proposta pelo Common European
Framework (Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas). Confira os níveis e a
descrição das expectativas no quadro da página 34.
Os níveis A são compreendidos como usuários iniciantes da língua; os níveis B, como
usuários independentes; e os níveis C, como usuários proficientes.
Como se pode perceber, esta escala de conhecimentos organiza, de modo muito
resumido, as principais capacidades do uso da língua em situações diárias. É provável que
durante a leitura destes níveis o leitor se identifique com alguns deles e perceba o que
ainda tem pela frente em termos de conhecimento de línguas. É importante observar que
esta escala não cobre todos os usos da língua, mas contempla aqueles que são mais utilitários e funcionais para as situações cotidianas de uso, sobretudo no mundo do trabalho.
Isso indica que é possível expandir ainda mais o conhecimento das línguas a tal ponto de
aproximar o aluno de estilos, gêneros e usos ainda mais precisos e sofisticados. Voltamos
a perceber que aprender línguas é um objetivo contínuo de autoaperfeiçoamento que
transcende a esfera linguística e contribui com seu desenvolvimento como um todo.
Em algumas situações profissionais ou acadêmicas o estudante, provavelmente, terá
a necessidade de demonstrar sua proficiência nas línguas que conhece, o que implica
na realização de exames que as certifiquem. Como vemos, esta proficiência tem vários
níveis e é preciso que o aluno saiba de antemão qual o nível exigido para seu objetivo,
preparando-se para alcançá-lo e comprová-lo.
Se, por exemplo, uma pessoa deseja cursar um MBA (Master in Business Administration) em
outro país, é preciso que saiba qual a exigência para matrícular-se no curso. As universidades costumam informar em seus sites os pré-requisitos de admissão, inclusive com os exames requeridos.
Em seleção para cargos executivos é possível que a proficiência comprovada em línguas seja, senão uma exigência, certamente um diferencial no processo seletivo. Há exames
específicos para a área de negócios que podem ser bem-vistos no mercado de trabalho.
Como há muitos exames de proficiência, resumimos as principais modalidades para
apresentar ideias de onde começar. Recomenda-se, novamente, consultar professores, os
centros aplicadores e as instituições nas quais o aluno pretende entrar para selecionar a
certificação mais adequada para seu caso.
BEC – Business English Certificate, aplicado pelo Cambridge ESOL: organizado
em três níveis relacionados ao Common European Framework: Preliminary (nível B1),
Vantage (B2) e Higher (C1).
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Síntese das habilidades gerais por níveis no Common European Framework
Adaptado da ALTE (Association of Language Testers in Europe), em ordem crescente
Níveis

Listening (Compreensão
Oral) e Speaking (Expressão
Oral)

Reading (Compreensão
Escrita)

Writing (Expressão
escrita)

A1

Consegue compreender
instruções básicas ou participar
de conversas elementares sobre
um assunto previsto.

Consegue compreender
avisos, instruções e
informações básicas.

Consegue completar
formulários básicos e
escrever anotações que
incluam datas, horários e
locais.

A2

Consegue expressar opiniões ou
requisições simples em contextos
que lhe sejam familiares.

Consegue compreender
informações diretas em
áreas conhecidas, como
em produtos e avisos,
bem como livros-texto
ou relatórios sobre temas
familiares.

Consegue completar
formulários e escrever cartas
curtas e simples ou postais
relacionados a informações
pessoais.

B1

Consegue expressar opiniões
sobre assuntos abstratos ou
culturais de forma limitada ou
opinar sobre áreas conhecidas,
bem como entender instruções
ou anúncios públicos.

Consegue compreender
informações rotineiras
e artigos, e o sentido
geral de informações
não-rotineiras sobre temas
conhecidos.

Consegue escrever cartas
ou tomar notas em temas
conhecidos ou previsíveis.

B2

Consegue seguir ou apresentar
palestras sobre temas que lhe
são familiares ou manter uma
conversa cobrindo uma variedade
de assuntos.

Consegue analisar textos
em busca de informações
relevantes e compreender
instruções ou avisos
detalhados.

Consegue tomar notas
enquanto alguém fala ou
escrever uma carta incluindo
solicitações fora de padrões
habituais.

C1

Consegue contribuir efetivamente
em reuniões e seminários em
sua própria área de atuação
profissional e manter uma
conversa casual com um bom
grau de fluência, acompanhando
expressões abstratas.

Consegue ler com
suficiente rapidez para
acompanhar um curso
acadêmico, para ler e
se informar em mídias
impressas e compreender
correspondências fora de
padrões habituais.

Consegue preparar e
rascunhar correspondência
profissional, tomar notas
razoavelmente precisas em
reuniões ou escrever um
ensaio mostrando habilidade
de comunicação.

C2

Consegue falar e argumentar
sobre questões complexas ou
sensíveis, compreendendo
referências coloquiais e tratando
com confiança questões hostis.

Consegue compreender
documentos,
correspondências e
relatórios, incluindo
aspectos mais sofisticados
de textos complexos.

Consegue escrever cartas
sobre qualquer assunto e
anotações completas em
reuniões ou seminários com
boa expressão e precisão.

BULATS – Business Language Testing Service: disponível em inglês, francês, alemão e espanhol, é um exame desenvolvido de forma conjunta pelo Goethe Institute, a
Aliança Francesa, a Universidade de Salamanca e a Cambridge ESOL.
ILEC – International Legal English Certificate: voltado à área do direito e assuntos internacionais, administrado pela Cambridge ESOL. Os resultados se alinham com os
níveis B2 e C1 do Common European Framework.
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ICFE – International Certificate in Financial English: voltado aos profissionais das
áreas contábeis, também alinhado aos níveis B2 e C1 do Common European Framework.
IELTS – English for International Opportunity: este exame é dividido em dois
módulos - o geral e o acadêmico. O primeiro é voltado a imigrantes ou alunos de cursos
não universitários, e o segundo a candidatos a universidades no exterior. Os resultados
são expressos em notas de 0 a 9, sendo de 6 a 7 a nota mínima exigida pela maioria das
universidades.
MTELP – Michigan Test of English Language Proficiency: sob responsabilidade
da Universidade de Michigan, mede habilidades acadêmicas ou conhecimento avançado
de língua para negócios.
CAE – Certificate in Advanced English (nível C1) e CPE – Certificate of Proficiency in English (nível C2): certificados de conhecimentos gerais de inglês sob responsabilidade da Cambridge ESOL.
TOEFL – Test of English as a Foreign Language: aceito por universidades americanas e canadenses, mede as habilidades de comunicação e compreensão da língua para
fins acadêmicos. É administrado pelo Educational Testing Service, de New Jersey-EUA.
CELPE-Bras – Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros: desenvolvido pelo Ministério da Educação do Brasil e exigido para matrícula em
universidades brasileiras e validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no Brasil.
DELE – Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira: sob responsabilidade do
Instituto Cervantes no Brasil, alinha-se aos níveis do Common European Framework.
DELF - Diplôme d’Études en Langue Française: é composto de 5 níveis, sendo o
exame mais comumente aceito pelas autoridades educacionais francesas.
Estes são alguns exemplos de certificações internacionais, mas há várias outras, dependendo do idioma, do objetivo do estudante e suas necessidades. Além de conhecer as expectativas
de conhecimento linguístico dos testes que o interessado deseja fazer é aconselhável também
avaliar o tipo de estrutura desses exames e aprender estratégias de resolução de questões, seja
por meio de cursos preparatórios ou de estudos independentes com manuais e simulados.
Os exames internacionais de proficiência podem servir não apenas para certificar
e comprovar o conhecimento que uma pessoa tem de determinada língua, mas também
para motivá-la a traçar metas e superar desafios. A conquista dessas certificações pode
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ser um incentivo para continuar aperfeiçoando conhecimentos da língua e para reconhecer avanços nesse sentido.

Como desenvolver fluência e
proficiência em línguas

Não há linha de chegada para o conhecimento, daí a importância da educação continuada. E em se tratando do aprendizado de novas línguas é preciso não só assimilação
de conteúdos, regras e estruturas, mas também a experiência do uso do idioma – em sua
forma oral ou escrita. Nesse sentido é fundamental aumentar, tanto quanto possível,
as oportunidades de contato dos alunos com situações reais de uso da língua para que
estes possam desenvolver a fluência. Tanto nos cursos de línguas, quanto nos estudos
independentes, os alunos se beneficiam de atividades em que seu repertório linguístico é
constantemente alimentado.
Relacionamos alguns exemplos de situações para alimentação do repertório linguístico e dos respectivos benefícios que podem proporcionar à experiência dos alunos. São
boas sugestões para o desenvolvimento da fluência nos idiomas:
• Ouvir músicas na segunda língua: além de ser uma atividade prazerosa, relacionada ao
lazer e à diversão, ouvir (e cantar) canções permite desenvolver a percepção fonética, distinguir
sons, perceber e exercitar pronúncias. Também é uma boa maneira de ampliar o vocabulário.
Quando uma palavra “some” da lembrança, o aluno pode procurar uma música em que esta é
mencionada. Ao acompanhar a letra da música por escrito, também é possível perceber a relação
entre a ortografia e a fonologia, com impactos positivos na escrita e na pronúncia;
• Assistir a filmes, séries, documentários e outros programas na segunda língua:
outra atividade relacionada ao lazer, mas que pode render bons frutos no aprendizado de
línguas. No início pode-se deixar o áudio na segunda língua com a legenda na primeira,
mas tentando prestar atenção ao que é dito e como é dito. O aluno também pode anotar
palavras e expressões, repetí-las para memorizar e tentar incorporá-las na sua fala. Gradualmente, pode-se tentar passar a legenda para a segunda língua e, mais adiante, tentar
assistir ao filme sem a legenda, prestando atenção apenas ao áudio. Uma dica é assistir a
filmes já conhecidos. Com isso é possível prestar menos atenção à história e mais às estruturas linguísticas. Assistir a bons filmes também amplia o repertório cultural e propicia o
aprendizado de um vocabulário mais amplo, atualizado e presente no dia a dia;
• Ler: há inúmeras razões pelas quais a leitura é tão importante e, sem dúvida, o
aprendizado da língua é mais uma. Sejam jornais, livros, sites ou outros materiais, ler
amplia e atualiza o conhecimento do idioma em sua estrutura e vocabulário, ajuda a
memorizar a forma escrita das palavras e organiza o pensamento conceitual sobre temas
diversos na segunda língua. No mundo corporativo, ler periódicos, jornais da área e sites
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especializados aproxima o aluno do repertório que precisará usar em seu dia a dia profissional, desenvolvendo o conhecimento da língua e de conteúdos;
• Participar de comunidades virtuais: redes sociais, fóruns, blogs e podcasts relacionados à área de atuação profissional do aluno são ótimas maneiras de ficar atualizado com o
que ocorre no mundo dos negócios e ainda desenvolver e ampliar o conhecimento sobre a língua, integrando múltiplas mídias que aliam som, vídeo, texto e movimento na comunicação. O
vocabulário específico do mundo dos negócios pode ser aprendido em situações de uso nessas
redes, de forma completamente contextualizada e interessante. Estabelecer contatos valiosos
com pessoas de todo o mundo é uma motivação extra para utilizar estas redes, ampliando o
conhecimento da língua e da carreira, e conhecendo os avanços internacionais;
• Participar de atividades sociais usando a segunda língua: combinar encontros
específicos para treinar a língua com amigos estudantes pode ser uma boa ideia. Uma viagem, um barzinho ou outras situações de interação social informais são mais oportunidades
de usar a língua de forma contextualizada e divertida. Há alguns restaurantes que atendem
os clientes em outras línguas, basta o interessado se informar e combinar com os amigos;
• Simular situações reais com o professor: para aprender como a língua pode
ser usada em situações específicas, como por exemplo, falar ao telefone, fazer compras,
orientar-se em um aeroporto, participar de entrevistas, etc, alunos e professores podem
simular essas situações para praticar os conhecimentos construídos. Outra opção é gravar
ou filmar essas simulações que servirão para analisar pontos fracos e fortes do aluno. Essa
pode ser uma boa forma de progredir na expressão oral;
• Espalhar notas com novas palavras nos locais que o aluno frequenta: quando o estudante encontrar novas palavras que deseja incorporar ao seu vocabulário, ou cuja ortografia precisa memorizar, um bom recurso é escrever essa palavra em notas visíveis nos lugares que costuma
frequentar. Assim, ele passa a utilizar sua memória visual, fixando as palavras mais facilmente;
• Escrever na segunda língua: ter colegas de escrita, denominados pen-pals (“parceiros de caneta”, para comunicar-se por carta) ou e-pals (“parceiros eletrônicos”, para se
comunicar pela internet). Corresponder-se com estudantes de línguas que moram em outros
países é outra forma descontraída para exercitar e aperfeiçoar a escrita. Essa prática também
pode ser uma opção de lazer e de descontração para fazer amigos e aprender mais;
• Viajar: quem já tem um certo domínio da segunda língua pode se beneficiar muito
em viagens, desde que fique, de fato, em contato com pessoas que falam aquele idioma.
Hoje há intercâmbios temáticos que atendem objetivos linguísticos específicos: línguas para
negócios, para estudos acadêmicos, para apresentações em congressos, para hobbies. O
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mais importante nessas viagens é vivenciar situações que possibilitem desenvolver um repertório específico e planejar com cuidado. O benefício das trocas culturais também permite ampliar a visão de mundo e a flexibilidade. Os contatos profissionais são mais um motivo
para que o estudante não deixe de incluir viagens de estudo em seu planejamento;
• Não ter medo de errar: uma das razões pelas quais crianças em geral aprendem línguas com muita facilidade é a ausência de autocrítica e de medo de errar. É preciso reconhecer
que erros são comuns em qualquer processo de aprendizagem e devem ser vistos como um
diagnóstico de onde devemos investir e melhorar. Embora seja difícil para adultos arriscaremse a usar a língua sem ter certeza de sua correção, a ousadia e a coragem são essenciais para
avançar, já que, como vimos, fluência tem a ver com experiência com a língua, que depende do
contato e do uso. Portanto, ousar e não ter medo de errar é essencial para aprender.
Motivação, disciplina e perseverança são atitudes essenciais no aprendizado de línguas, como em todas as áreas da vida. Os alunos precisam perceber seu poder e sua capacidade de traçar os próprios desafios, controlar a ansiedade, administrar desejos, temores,
bloqueios e expectativas. Eles devem assumir o papel de desenharem, para si mesmos,
planos de estudo e de vida que lhes permitam aprender línguas, ampliar seu repertório
cultural, evoluir profissionalmente e como pessoas. O importante é que as línguas estejam
presentes no dia a dia do estudante de modo sistemático, porém agradável, para que a
experiência de aprender, superar desafios e tornar-se cada vez mais proficiente traga orgulho e realização. Dessa forma, ampliarão a experiência com a língua, tornando-se mais
fluentes e conquistando a desejada proficiência.

*selMa Moura é doutoranda em Linguística Aplicada no Instituto de Estudos da
Linguagem da Unicamp com financiamento do CNPq e Mestre em Linguagem e Educação
pela Universidade de São Paulo. Tem experiência como professora, coordenadora
pedagógica e consultora em escolas bilíngues, com ênfase na formação de professores,
construção de currículo, metodologia de ensino, planejamento didático e alfabetização
bilíngue. Atualmente é coordenadora do Bilingualism SIG do BRAZ-TESOL, professora no
curso de pós-graduação em Didática para a Educação Bilíngue no Instituto Superior de
Educação de São Paulo/Singularidades e autora do blog www.educacaobilingue.com
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bonus chapter

deciding study programs for
brazilian executives
Nancy Lake*

There are several types of courses on the Internet which can be
taken in the convenience of the learner’s own home or office.
Private teachers and language institutes can offer flexible
scheduling and attend in a variety of venues.
The availability of study programs in foreign languages, especially English, has grown tremendously over recent decades. As technology has become more available in
Brazil, the decision of which program to choose has become a greater challenge for the
individual learner and an especially difficult one for Human Resource departments when
orienting employees on how to choose. This article will discuss the basic types of study
opportunities and suggest the kinds of questions that should be raised to find out how
appropriate a study program is for the learner involved.
Methodologies may come and go but for the adult professional who has not had an
opportunity to study a language as a young learner, there are basically three scenarios for
studying in-country. Certainly, a very attractive option can be found in on-line courses
which can be taken in the convenience of the learner’s own home or office. Private teachers can offer flexible scheduling and attend in a variety of venues. Finally, there are
many language institutes which offer a huge selection of course types and formats and
can certainly be useful places for efficient and effective learning. The challenge is to ask
the right questions in each scenario to see which is the most appropriate.

Analyzing on-line course options

With the advent of the Internet and on-line courses, the possibilities of studying
English have grown enormously. There are innumerable free and paid courses because of
the technology which is now available. One of the biggest challenges is to find out which
one suits each learner’s needs. Most serious courses offer on-line placement tests which
help with deciding which level to start at, but there are still some variables which need to
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be taken into account. The most important of these has to do with the type of learning
style the learner prefers to use visual, auditory, kinesthetic.
Many adult learners are aware of the type of learner they are. Visual learners
benefit from on-line courses that feature short videos, presentations that show how
grammar changes take place, and maybe even a virtual teacher who instructs and then
offers asynchronous contact for more tutoring. Auditory learners may benefit from the
same types of coursework as long as they are coupled with extra listening practice and/or
moments where presentations are described verbally while the visual input is being given.
The problem comes when we try to imagine some sort of physical activity other than
texting for our kinesthetic learners. Sitting in front of a computer may be a drawback for
this learner, so we will need to find courses that have project components and send our
kinesthetic learners out into the community to discover and prepare presentations with
evidence of learning-not an easy task or easy to find in on-line courses.

Private tutoring

Private teachers may be the solution to the above problem or limitation. The
teacher can choose appropriate parts of free courses and combine internet sources
with one-on-one interaction and tasks that involve our kinesthetic learner physically
with the language. The challenge about choosing a private teacher is actually in the
choosing itself and asking the right background questions about the teacher. As with
any professional we choose, we need to look at a variety of professional aspects such
as: language qualifications, educational background, professional associations, experience, and of course, if s/he is recommended by someone who has done well in their
own language learning.
Not all people who call themselves language teachers have studied how to teach
a foreign language. It’s important to ask what college or university background the
potential teacher has, giving preference to a background in language education or education in general. Sometimes teachers who come from a literature or applied linguistics
background may have specialized in something that isn’t really relevant to the actual
teaching of the language. A teacher who has a teaching award from an international
university has been through a rigorous process of selection and training. Another good
question to ask involves where and how the “teacher” learned the target language. If
they are native speakers, they may not be well versed in how language is learned nor be
familiar with the process of language acquisition and how difficult it is to go from one
phase of learning to the next. Be sure to ask about which international certificates in
language the private teacher has; then take some time to check out what that means in
terms of linguistic competence. This can be done by using Google to verify the level of
proficiency the teacher has.
Language teachers, like all serious professionals, benefit from belonging to professional associations that bring qualified professionals together for updating and ne-
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tworking. Who would want to go to a dentist who doesn’t go to conferences to learn
about the latest dental treatments? The same holds true for language teachers. As
universities and applied linguists discover more about how language is learned, teachers
need to join forums which present the latest classroom, psychology and brain research
findings to be discussed, challenged and put into use. Good teachers belong to a national
and international professional organization and subscribe to journals about language
learning and teaching both on-line and in paper formats. Ask your teacher candidate
which organizations s/he belongs to and which journals s/he reads regularly. If they can’t
give you this information, they probably need coaching in their own profession before
they work with learners as language coaches.
Checking on the teaching experience of a private teacher is of utmost importance.
The best private teachers have had broad experience as teachers in private and public sectors. They should be familiar with the kind of experience the learner has had throughout
his/her educational history and know how the role of a private teacher can enhance that
learning. Most private teachers don’t prepare a syllabus for their learners, but they should
do so if they are going to help their learners experience true progress. Ask the teacher to
show you a sample syllabus (course program) they have used with learners at beginning,
intermediate and advanced levels. The serious professional will be able to show you real
learning programs that can be evaluated according to your own needs. Chances are the
teacher will say s/he adapts to the needs of the learner as they move along. Be careful of
this type of approach; it tends to show that the teacher doesn’t prepare well and has very
little idea about how to guide a course according to the needs of the students. Private
teachers should also have a needs analysis process for each student they deal with. Ask
them how they created their needs analysis process and ask for samples from other students. This is why it is important to have an interview with the teacher-candidate before
hiring their services.
Finally, there is nothing quite like word-of-mouth to discover strong points about
a private teacher. Happy and satisfied individual students will tell you their opinion
about all of the facets of a teacher they have had classes with, and they may be the best
source of information. There is still a big caveat when it comes to private teachers. It is
important to be aware of the teacher who wants to come in and take over a company or
a department of a large firm. Because of the closeness learners and teachers develop in
a one-to-one situation, periodic evaluations of student progress, client satisfaction and
materials used should be part of the investment cost of this type of learning scheme.

Language institutes

Language institutes have proven their competence throughout the history of language learning and teaching in Brazil. Foreign governments have established many successful institutes all over the country and are generally concerned about guaranteeing
quality teaching that meets standards set by the cultural ministries of the governments
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involved. These so-called bi-national centers or institutes which are attached to cultural
missions from other countries are serious options to consider. One of the drawbacks,
however, is the class size which often hovers at around 20 students per group. This means
that learners may have less speaking time in class and progress more slowly. Be sure to
ask what additional contacts and resources the learners have to attend to individual needs. Also, if the teacher is a foreigner, s/he may not be able to understand the needs of our
Brazilian students or how to help them interpret cultural nuances. Be careful not to place
excessive value on the native speaker teacher. It is how the teacher facilitates the learner
in his/her learning process which makes the difference, not only whether or not they
are native speakers. Another small problem with these types of language institutes may
arise in terms of scheduling; they may not be able to offer a variety of course schedules
to suit the needs of adult learners because they are tied to systems which are designed
to standardize their teaching operations around the world. Ask about special scheduling
possibilities for closed groups and how intensive or extensive the course is.
Many local language institutes offer a wide range of schedules with small classes for
adults and courses which have been specially created to meet the needs of our Brazilian
learners. But as with all course choices, it is essential to check the kind of training given
the teachers who work at the institute, the general qualifications of the teachers and if
the institute has received certification from an international examining board. Language
institutes which have been authorized to administer international language exams have
been put to a rigorous test in terms of standards for administering the exams. The acceptance process is detailed and monitoring is carried out periodically which means that the
institute involved is concerned with quality assessment and preparation.
Regardless of which type of language institute you select, the issue of student
progress and how it is recorded and presented to you is of utmost importance. Language institutes need to show you how your learners will be monitored, assessed and
guided towards learning the language. They should also be flexible enough to adapt
some of their evaluation systems to meet requirements that you have from other
stakeholders. This may come in the form of explanatory grids which help you understand how courses, tests and other forms of classification meet your needs. Ideally,
student portfolios show learning progress best, but adult students are test oriented
and value both quantitative and qualitative assessment. Once you have selected the
language institute, be sure to survey your employees to see what kind of assessment
they are receiving. Ask if they get frequent personal feedback and personalized suggestions on how to study and improve. Ask about how homework (yes, there should
be plenty of homework in language classes!) is assigned, corrected and emphasized.
And finally, ask your learners how they use the school’s resources and if they are
encouraged to speak the target language outside the class.
Deciding the study program is a little like buying a pair of shoes. It’s best to try
them on in the store at the end of a tiring day when your feet are swollen and you
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are in need of comfort rather than on impulse. The person buying shoes looks at design, comfort, practicality, material and fit. If they fit and are comfortable, they will
probably be with you for a long time. Encourage your learners to reflect on how they
feel in class and how the teacher meets their needs. Ask them periodically what they
can do NOW that they couldn’t do in the foreign language BEFORE they started the
course. Language learning should be challenging, pleasant and rewarding because
the joy of understanding others through the spoken and written word is what brings
the world closer to peace and harmony.

*nanCy lake is the Coordinator of Teacher Training for the CEL-LEP group. She
has an MA in TEFL/TESL from the University of Birmingham (UK) and is currently a local
tutor for the Distance MA Programme of the University of Birmingham in Brazil. She
is also a tutor for the Oxford Teaching Academy from the University of Oxford (UK)
and ICELT (Cambridge Teaching Awards). Nancy is an Oral Assessor and a Regional
Team Leader for CambridgeESOL examinations. She has a BSc from the University of
Minnesota (US) in Spanish and French Education, graduate studies in ESL and recently
concluded a year-and-a-half course on Reflective Teaching at PUC São Paulo.
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Parte II

DESENVOLVENDO
NO EXECUTIVO AS
QUATRO HABILIDADES
DA LÍNGUA
Como

desenvolver cada uma

das habilidades da língua em
executivos?
práticas

Como

Quais

a

as melhores

serem

adotadas?

seriam exemplos de aulas

efetivas para melhorar o domínio
de cada uma das habilidades?

Onde

entra o controle e o

aprimoramento

da

pronúncia

no processo de aprendizado?

Quais

as particularidades das

interferências

do

na

de

pronúncia

português
quem

está

aprendendo inglês?

Como juntar o útil ao agradável
e usar estímulos reais do dia a dia
dos alunos de forma produtiva
no aprendizado do inglês?
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capítulo 4

desenvolvendo estratégias
de leitura
Florinda Scremin Marques*

Lidamos

o tempo todo com uma série de textos diferentes, sem

nos darmos conta de suas características e peculiaridades.

No

aprendizado de uma língua estrangeira a capacidade do leitor de
entender a mensagem, com base em seus conhecimentos prévios,

assim como outros aspectos, precisam ser considerados pelo
professor para auxiliar o aluno a compreender os textos com
maior rapidez e eficácia.

A escrita, tal como a conhecemos hoje, é muito recente. Porém, a busca do ser humano em transmitir para a posteridade relatos de seu dia a dia, suas idéias, medos e superstições sempre esteve presente em sua vida. Esta busca se desenvolveu através dos tempos,
desde os primeiros desenhos nas paredes das cavernas, aos signos e símbolos da escrita
cuneiforme dos Sumérios, até a linguagem mediada pelo computador da atualidade.
Apenas há bem pouco tempo, com as descobertas tecnológicas que possibilitaram
a análise de como o cérebro processa as informações no momento em que acontecem, é
que foi possível vislumbrar como codificamos pensamentos em escrita e como se processa a sua decodificação, ou seja, a leitura. Neste capítulo vamos abordar o que é a leitura
e como esta se processa - quais habilidades e estratégias todo bom leitor possui para
decifrar, da melhor forma possível, o texto codificado.

A leitura

Apesar de a leitura ser uma atividade aparentemente individual e solitária, ela é ativa e
comunicativa, com o texto servindo de meio de comunicação entre o escritor e o leitor.
E como a leitura é uma atividade comunicativa, é importante entender como se processa
a relação entre o emissor e o receptor de uma mensagem. O ato comunicativo acontece porque
temos uma necessidade, uma carência, uma lacuna informacional que nos dá uma razão, um
propósito para nos comunicarmos com alguém, seja através de texto falado ou escrito.
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A leitura como processo de produção
de significados

Quando lemos não somos receptores passivos. Para que possamos entender um
texto precisamos extrair as informações o mais eficientemente possível e, para que tal
aconteça, a leitura se transforma num processo ativo de produção de significados.
A leitura é, portanto, um processo comunicativo ativo e complexo de produção de
significados, em que diversos elementos estão presentes: nosso conhecimento do código
linguístico (tipos de textos, propósito, etc), nosso conhecimento de mundo, e uma gama
de habilidades e estratégias (guessing, predicting, skimming, scanning, etc) das quais
muitas vezes não sabemos que possuímos.
Nesse processo ativo de construção de sentido, relacionamos a informação nova
recebida do texto ao nosso acervo de conhecimentos (background knowledge) composto de todas as experiências e conhecimentos adquiridos ao longo de nossas vidas. Este
acervo que cada leitor traz consigo impacta consideravelmente na sua compreensão do
texto escolhido, pois para que ele possa construir o seu sentido precisa possuir algum
conhecimento prévio. A quantidade de conhecimento prévio que trazemos irá nos auxiliar
a compreender a mensagem contida no texto.
[Quando lemos] “É como se montássemos um jogo de quebra-cabeça usando
nossas habilidades de adivinhação, suposição, predição e análise, no qual inferimos
significados e decidimos se devemos ou não nos ater a esta ou àquela palavra; ou
se devemos ou não reter a informação encontrada, ou, ainda se devemos seguir em
frente”. (BROWN, H. Douglas - Teaching by Principles – Pearson, 2004, citado por
MARQUES, Florinda Scremin - Ensinar e Aprender Inglês: o processo comunicativo na
sala de aula. Curitiba, IBPEX. 2011).
Para entendermos melhor: quando montamos um jogo de quebra-cabeça, não fica
mais fácil quando visualizamos a figura final antes de iniciarmos a montagem das peças?
Este “conhecimento prévio” é que nos auxilia a completar a tarefa. Portanto, a leitura é
um constante processo de adivinhação (Onde encaixo esta peça? E aquela outra?) em que
o que trazemos para o texto é mais importante do que aquilo que tiramos dele.
A compreensão de uma mensagem, portanto, envolve um processo ativo entre o receptor (e seus conhecimentos) e o texto, numa operação de decodificação em que são utilizados
dois modos inter-relacionados de processamento de informação. São os Modelos de Compreensão Descendente e Ascendente e seu inter-relacionamento - o Modelo Interativo.

Processo de Compreensão
Descendente

O leitor, nesse processo, traz todo seu acervo de conhecimento de mundo (informações, conhecimentos, emoções, experiências e cultura) para decodificar a mensagem da
página impressa e construir seu significado.
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Processo de Compreensão Ascendente

Para o receptor a página escrita é o ponto de partida neste processo. O leitor precisa reconhecer os signos linguísticos escritos (sons e letras, palavras, frases, conjunções,
entre outros) e utilizar seus conhecimentos da língua para ordenar esses sinais.

Processo Interativo

Os dois processos acima, por si próprios, não nos permitem decodificar um texto.
Para o processarmos de forma eficaz, precisamos realizar constante combinação entre os
significados obtidos e o nosso acervo de conhecimentos, ou melhor dizendo, precisamos
de um modo interativo de decodificação.
“No processo interativo de leitura o leitor continuadamente muda de um modelo
para outro de acordo com a necessidade de compreensão do texto. Ora o leitor utiliza
seus conhecimentos de mundo, ora utiliza o que está “escrito” na página para checar os
significados que o autor quis passar. A habilidade de compreender depende da interação
eficiente entre nosso conhecimento linguístico e nosso conhecimento de mundo. Os dois
processos, ascendente e descendente, complementam-se, e os utilizamos alternada e simultaneamente para decodificarmos a mensagem que o texto nos oferece”. (MARQUES,
Florinda Scremin. Ensinar e Aprender Inglês: o processo comunicativo na sala de aula.
Curitiba: IBPEX. 2011. p.210)

A leitura e seus propósitos

No ato comunicativo partimos de um propósito; isto quer dizer que sempre existe
uma razão para efetuarmos uma leitura. Toda vez que procuramos ler um texto, queremos obter algo, quer seja um momento de prazer (quando lemos um gibi, por exemplo)
ou alguma informação importante (uma mensagem enviada por e-mail no ambiente de
trabalho), quer seja para descobrirmos algo ou para iniciarmos uma ação a partir da
informação obtida.
Portanto, ao nos engajarmos em qualquer evento comunicativo como no da leitura
de um texto, sempre o abordamos com um objetivo em mente, assim como sempre temos
expectativas, pressuposições e ideias pré-concebidas sobre qual será o conteúdo, o grau
de formalidade e o tipo de contexto que encontraremos.

A leitura e os tipos de textos

Existe, como se sabe, uma infinidade de tipos de textos, e cada um deles possui
características próprias que são definidas pela organização da informação, pela estrutura gramatical e pela seleção do vocabulário. São textos diferentes entre si, de acordo
com os três critérios: uma tira de gibi, ou uma propaganda no jornal, ou um artigo em
uma revista.
“Quando pensamos nos tipos de textos que lemos, normalmente nos vem à mente
livros, artigos, estórias, entre outros; porém a atividade de leitura de tipos variados de
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textos é muito mais corriqueira, e está presente nosso dia a dia mais do que pensamos.
Lemos diversas coisas (e muitas vezes não estamos cientes que isto é leitura), entre elas:
a agenda, instruções, bulas, formulários, propagandas, artigos em revistas e jornais,
mensagens de e-mail, páginas da internet, sites, outdoors, textos técnicos e outros”.
(MARQUES, Florinda Scremin. Ensinar e Aprender Inglês: o processo comunicativo na
sala de aula. Curitiba: IBPEX. 2011. p.200)
Os vários tipos de textos existentes sempre foram classificados de acordo com suas
características textuais (organização, estrutura e vocabulário). Mas, atualmente, essas
categorias não definem nem explicam as novas linguagens que nos rodeiam e que foram
criadas a partir do acesso ao computador. A linguagem utilizada na comunicação pelo
computador é permeada por imagens e sons que interagem com o texto escrito (alfabético), transformando-o em nova forma de interação. Estes novos tipos de textos (batepapo via computador, mensagens instantâneas, blogs, páginas multimodais, hipertexto,
etc) requerem uma modernização nos nossos processos de leitura, além do acréscimo de
novas estratégias àquelas que já fazem parte de nosso acervo de conhecimentos.

As maneiras de ler

O tipo de texto que buscamos e a forma como vamos ler esse texto estão relacionados às expectativas e aos objetivos do que queremos retirar dele, ou seja, qual a
“mensagem” que esperamos compreender. Por exemplo, se precisamos obter alguma
informação específica sobre uma empresa, vamos ao computador, digitamos o nome
da empresa num site de busca e quando recebemos a lista, focamos na captura desta
informação específica, passando os olhos rapidamente pela página até encontrarmos
o que procuramos. Mas se queremos obter informações mais detalhadas, buscaremos
o texto completo e faremos uma leitura mais atenta, descartando aqueles que não
trazem nenhum dado pertinente.
“Então, a maneira como abordamos um texto está diretamente relacionada ao propósito (razão) e às expectativas que nos levaram a procurá-lo. Nosso objetivo determinará nossa maneira de ler”. (MARQUES, Florinda Scremin. Ensinar e Aprender Inglês: o
processo comunicativo na sala de aula. Curitiba: IBPEX. 2011. p.204)

Estratégias de leitura do bom leitor

O bom leitor utiliza seus conhecimentos de mundo, assim como habilidades e estratégias específicas para compreender a mensagem contida num texto. Fazem parte
deste conjunto:
• Saber identificar a razão, o propósito para a leitura;
• Fazer previsões sobre o conteúdo do texto (por exemplo, quando lemos a seguinte
manchete num jornal econômico: ‘a bolsa caiu’, prevemos que tipo de conteúdo será
encontrado. Se, porém, essa manchete for encontrada numa revista de moda, o conteúdo
previsto será outro);
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• Ter conhecimentos sobre os tipos de texto que possam atender à nossa necessidade;
• Ter conhecimentos de como fazer a leitura de cada um dos tipos de texto (não
lemos um jornal da mesma forma que lemos um romance, ou um memorando);
• Ativar os conhecimentos linguísticos e de mundo para auxiliar nos processos de
decodificação ascendente, descendente e interativo;
• Utilizar o contexto para a construção do significado e da compreensão; e monitorar a compreensão;
• Procurar solucionar problemas, em processos que envolvem a formação de hipótese (previsão e antecipação), a inferência, e a solução de ambiguidades e incertezas para
chegar ao sentido pretendido pelo autor;
• Utilizar elementos do texto para inferências (título, elementos de transição, ilustrações, etc), fazendo Skimming (termo que pode ser traduzido como varredura geral e
refere-se a uma leitura rápida para se obter a ideia geral de um texto);
• Utilizar elementos do texto para encontrar informações específicas (datas, nomes
próprios, etc), fazendo Scanning (pode ser traduzido como varredura específica e referese a uma leitura em busca de uma informação específica).
O desenvolvimento da habilidade de ler se dá através de exercícios que são feitos ao
longo de nossas vidas e quanto mais lemos, mais fácil fica a nossa compreensão. Em sala
de aula, se o professor quiser ajudar os alunos a se conscientizarem ou a desenvolverem
estas habilidades e estratégias para que possam ser leitores mais eficientes, precisa tomar
algumas medidas, principalmente na fase inicial, como veremos a seguir.

Atividades para a sala de aula

Para desenvolver as estratégias e habilidades de leitura em língua estrangeira o
objetivo principal do professor deve ser o de levar o aluno a ler, com prazer e motivação,
qualquer tipo de texto, utilizando as estratégias adequadas e sem a sua ajuda. E para
atingir essa meta, o papel do professor é importantíssimo e se inicia na elaboração do
programa, na escolha dos textos e atividades que facilitarão o desenvolvimento das estratégias e habilidades de leitura dos alunos.

Aula de leitura e suas três fases

Recomenda-se que cada aula de leitura seja subdividida em três partes: as atividades
antes, durante e após a leitura. Cada uma deve conter atividades específicas que contribuam
para a compreensão da mensagem e para o desenvolvimento das habilidades e estratégias.

Primeira fase – antes da leitura

Devemos lembrar que, na vida real, escolhemos um texto para ler porque temos uma
lacuna informacional, isto é, uma falta qualquer de informação que nos dá uma razão
para lermos. Por exemplo, quando queremos assistir a um filme, saímos em busca da
informação pertinente: local, horário, etc. Porém, em sala de aula, o texto a ser lido ou foi
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escolhido pelo professor ou é apresentado no livro-texto. Portanto, ele não é escolhido
pelo aluno de acordo com sua demanda (sua lacuna informacional). Por isso, é muito
importante, na fase inicial das atividades, que o professor ajude a preparar o caminho,
dispondo de algum tempo para dar aos alunos uma razão que os motivará a ler, assim
como um tempo para ativar seu acervo de conhecimentos de mundo. Isto significa simplesmente trabalhar com o conteúdo do texto antes da leitura, e deve ser a parte “mais
divertida” porque não deve existir a tensão do certo ou errado ou da cobrança. Alguns
exemplos do que pode ser feito na introdução ou fase pré-leitura:
• Introduzir o assunto – através de ilustrações, palavras-chave, etc, para contextualizar;
• Ativar o interesse no assunto e descobrir o que os alunos já conhecem sobre ele;
• Ativar seus conhecimentos de mundo;
• Descobrir e explicitar a ligação entre o assunto e as experiências dos alunos;
• Incentivar pressuposições e a criação de hipótese;
• Encorajar a antecipação de conteúdo (hipótese, previsão);
• Prever o assunto baseado em palavras-chave, manchete ou título e subtítulos, etc;
• Enfocar alguns itens lexicais importantes do texto.

Segunda fase – durante a leitura

Ao prepararmos os alunos na primeira fase, esperamos que estes se motivem e que
tenham criado expectativas ou uma razão (a lacuna informacional – information gap)
para ler o texto. Passamos, então, para as atividades durante a leitura, que podem ser
subdividas em duas partes, relacionadas aos Processos de Decodificação Descendente e
Ascendente (e sua interação).
Tarefas com enfoque no Processo Descendente – sabemos que no processo descendente o leitor traz todo o seu conhecimento de mundo (informações, conhecimentos,
emoções, experiências, e cultura) para decodificar a mensagem da página impressa e
construir seu significado.

Primeira Tarefa – para compreensão
geral

• Adivinhar o título ou a manchete (diferente da atividade já citada neste capítulo, aqui
os alunos recebem o texto sem o título, o qual deverá ser criado por eles após a leitura);
• Colocar os eventos ou ilustrações na ordem correta (baseados nas informações
contidas no texto);
• Checar o texto de acordo com as previsões feitas anteriormente na introdução;
• Skimming (encontrar no texto a ideia principal, o tema, etc.) baseados no layout
da página como sinais gráficos (negrito, e outros), ilustrações, legendas, tabelas, gráficos,
pontuação, entre outros;
• Elaborar hipóteses e antecipações sobre conteúdos do texto.
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Segunda Tarefa – procurando detalhes
específicos

• Scanning (encontrar no texto um nome, uma data, ou algum item importante);
• Prestar atenção e anotar palavras-chave;
• Responder às perguntas sobre informações específicas;
• Usar as informações do texto para realizar alguma coisa, para demonstrar que foi
compreendido o que foi lido, tais como: preencher um formulário; dentre um grupo de
gravuras, descobrir qual é descrita no texto; identificar erros nas ilustrações baseados
no texto lido; fazer uma lista de itens específicos (vantagens e desvantagens, propostas,
etc.); terminar uma estória, entre outras.

Tarefas com enfoque no Processo
Ascendente

As tarefas com enfoque no Processo Ascendente de decodificação referem-se ao
estudo do código linguístico (vocabulário e estrutura) que é, infelizmente e normalmente,
um dos únicos enfoques dados na maioria das aulas de leitura. Nessa fase, são necessárias atividades para o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de vocabulário e
estruturas. Nesse processo, o leitor tem como ponto de partida a página escrita. Ele precisa reconhecer os signos linguísticos escritos (letras, palavras, frases, conjunções, entre
outros) e utilizar seus conhecimentos da língua para ordenar esses sinais:
• Descobrir o significado das palavras no contexto;
• Encontrar palavras com o mesmo significado dos termos de uma lista (que foi
fornecida anteriormente);
• Encontrar palavras cognatas (palavras que têm a mesma raiz em português - por
exemplo: development = desenvolvimento, discovery = descoberta);
• Procurar os substantivos compostos (frame + work = estrutura; home + office =
escritório em casa);
• Usar o dicionário para checar o significado de palavras-chave;
• Encontrar as conjunções (linking words or markers = and, but, because, etc);
• Reconhecer a função das conjunções (adição, contraste, explicação, etc) e achar
equivalentes (as well, however, for this/that reason, and so on);
• Encontrar os elementos de referência (pronomes = he, which, that, etc), marcá-los
e determinar a que se referem;
• Encontrar o lugar apropriado para reinserir sentenças previamente retiradas do texto.

Terceira Fase – após a leitura

Assim como a primeira fase é importante para a preparação dos alunos, a terceira serve
para que o professor verifique se houve aprendizado, esclarecer dúvidas, e para fazer uma
reflexão sobre o que foi visto e o que foi, de fato, aprendido. Nesta fase, os alunos ficam mais
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livres e podem criar ou interagir com outros contextos, conversando ou escrevendo sobre o
que leram. O professor deve se lembrar que nas atividades de leitura não tem como observar
ou avaliar se houve entendimento, ou se as habilidades e estratégias se desenvolveram; por
isso precisam elaborar atividades que lhes permitam obter essa “avaliação”, tais como:
• Informar a organização do texto – introdução, desenvolvimento e conclusão;
• Fazer um resumo com suas próprias palavras, sem referir-se ao texto;
• Identificar o propósito do autor para escrever o texto (o que o motivou);
• Comparar as diferentes opiniões e pontos de vista.
Para transformar a tarefa da leitura numa atividade mais próxima àquelas que realizam fora da sala de aula, os professores podem também:
• Pedir para os alunos debaterem sobre um dos assuntos abordados;
• Inserir uma atividade de escrita = writing task: escrever um comentário em um
blog, ou um e-mail resposta, etc;
• Personalizar, perguntando, por exemplo: Have you ever had an experience like
this one? Comment.
Como podemos notar, a atividade de ler é muito mais complexa do que imaginamos;
a leitura é ativa e comunicativa e requer habilidades e estratégias específicas que todo
bom leitor possui para “decifrar” as mensagens contidas nos textos. Vimos também que,
dependendo das atividades utilizadas em sala de aula, os professores ajudarão seus alunos
a se conscientizarem e/ou desenvolverem estas habilidades e estratégias.

*Florinda sCreMin Marques é graduada em Letras Português e Inglês
pela Universidade Federal do Paraná – UFPR (1976) e é mestre em Língua Inglesa –
área de concentração Gramática também pela UFPR (1982). Desses mais de 35
anos de magistério, 25 têm sido dedicados a cursos de formação de professores.
Atualmente é professora e orientadora dos módulos de Estratégias de Leitura e
História da Metodologia da Língua Inglesa no Curso de Especialização em Tradução
e Metodologia da PUCPR. Sempre muito interessada em compartilhar conhecimentos,
foi uma das fundadoras do BRAZ-TESOL Regional Chapter Curitiba (1998), entidade
sem fins lucrativos que objetiva a organização de conferências e cursos para formação
e atualização de professores de língua inglesa.
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capítulo 5

como desenvolver o listening
Henrick Oprea*

Na

área de negócios, a língua inglesa vem sendo cada vez

mais utilizada pelos executivos que precisam se relacionar com
profissionais, clientes, fornecedores e demais parceiros que se
encontram em diferentes países.

No ensino do idioma, o desafio

do professor é ajudar o estudante

a treinar o ouvido para

compreender o que essas pessoas dizem em inglês, a despeito dos
diferentes sotaques e entonações usados.

Dentre as quatro habilidades (reading, writing, speaking, e listening) que são comumente trabalhadas no ensino de um idioma, o listening é uma das mais complicadas e
costuma ser uma das principais reclamações dos alunos que conseguem, por vezes, compreender o que os seus professores falam em sala de aula, mas têm dificuldades quando
precisam entender falas de filmes, ligações telefônicas, músicas, e demais situações que
demandam uma compreensão oral. Devemos analisar por qual razão isso ocorre para
compreendermos os desafios do ensino desta habilidade em sala de aula, e encontrar
formas de ajudar os alunos a desenvolvê-la.

Os desafios do listening

Atualmente há mais pessoas que usam o inglês como segundo idioma, do que
as que nasceram em países em que esta é a língua oficial. Com isso, algumas dificuldades são facilmente observadas. Além de focar nas variações linguísticas principais
do idioma – inglês americano e inglês britânico – o professor tem que se preocupar
em apresentar ao aluno a língua como esta é falada atualmente no mundo. O inglês
se tornou a segunda língua mundial e por isso é chamada de língua-franca. Isto quer
dizer que se antigamente bastava ao aluno se familiarizar com dois sotaques diferentes
(americano e britânico), hoje ele precisa ter acesso às diferentes variações de sotaque
que encontrará em seu dia a dia.
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Algumas estatísticas indicam que existem três falantes não-nativos do idioma para
cada nativo. Consequentemente, é natural que o aluno de inglês de hoje tenha mais chances de entrar em contato com uma pessoa da China, por exemplo, que fala inglês com
o seu sotaque característico, do que com um americano ou um britânico. Este é um dos
principais desafios que o professor e o aluno de inglês enfrentam na sala de aula.
Devido ao pouco tempo de contato com a nova língua durante a aula (que geralmente é
de uma hora, duas ou três vezes por semana), o professor acaba sendo forçado a fazer escolhas sobre o que trabalhar naquele período. O aprendizado envolve, principalmente, três pontos: gramática, vocabulário e pronúncia. Este é o tripé que sustenta o aprendizado da língua e
também as quatro habilidades apresentadas anteriormente (ouvir, falar, ler e escrever).
Dentre as quatro habilidades, podemos classificar o reading e o listening como habilidades receptivas, e o speaking e o writing como habilidades produtivas. O tripé “gramática,
vocabulário e pronúncia” é importante em todas as habilidades para que o aluno desenvolva
seu potencial linguístico. Apenas com o desenvolvimento dessas habilidades é que o aluno
consegue perceber o seu progresso no aprendizado do idioma. Como o desenvolvimento na
área gramatical ou de vocabulário é mais facilmente perceptível, há uma preocupação maior
com estes aspectos do que com a pronúncia. É importante ressaltar, entretanto, que o trabalho com a pronúncia é fundamental para o desenvolvimento das habilidades que envolvem a
oralidade, tanto a parte de speaking, como também, e principalmente, a parte de listening.
Finalmente, podemos concluir que um dos principais desafios do professor, no que
se refere ao listening, é conseguir apresentar ao aluno diferentes pronúncias e sotaques
aos quais será exposto e que deverá compreender em suas interações. O professor deve
conseguir um equilíbrio em suas aulas para apresentar o idioma pronunciado não apenas
por nativos, mas um inglês internacional, ou seja, aquele que atravessa fronteiras, possibilitando ao aluno um desenvolvimento de estratégias que o preparem para conseguir
compreender o inglês falado por um número maior de pessoas.

Estratégias para desenvolver o listening

A maioria dos exercícios de listening propostos em sala de aula focam a capacidade de compreensão geral do aluno sobre o que é falado, com perguntas referentes ao
contexto e a partes específicas do texto, como por exemplo, preencher lacunas com as
palavras ou expressões usadas. Com este tipo de atividade observa-se que isso é o que
normalmente ocorre quando estabelecemos uma conversa com alguém: precisamos entender a ideia geral do que é dito e também, em alguns casos, sermos capazes de lembrar
de palavras e expressões exatas usadas pelo nosso interlocutor.
Entretanto, estes exercícios, se feitos apenas vez ou outra e com o objetivo apenas de obter a resposta correta, acabam sendo sub-aproveitados. No entanto, existem
contextos com os quais estamos mais habituados e, consequentemente, a compreensão
é mais fácil. Outros assuntos que não são tão comuns em nosso dia a dia acabam sendo
de difícil compreensão, inclusive no idioma nativo. Um dos exemplos é ouvir um locutor
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narrando uma corrida de cavalos, ou um narrador de futebol no rádio. Até adquirirmos a
prática, é complicado entender o que está sendo dito.
Este é um dos motivos pelos quais o desenvolvimento de listening deve, obrigatoriamente, passar pelo trabalho da pronúncia. O inglês possui um ritmo diferente do
português, o qual é definido pelas sílabas, enquanto o inglês o é pela tonicidade das palavras. Para que haja esta percepção, a habilidade deve ser trabalhada explicitamente pelo
professor. É necessário que o aluno passe a prestar atenção a alguns aspectos da língua
de forma consciente para que consiga pensar de forma independente.
Deve-se prestar atenção aos aspectos da pronúncia que os nativos naturalmente
usam, mas que os não-nativos não têm como hábito perceber. Se relacionarmos com o
português, temos os casos do “chô vê” que na linguagem coloquial é usado ao invés do
“deixa eu ver” – exemplo: Ah, chô vê as fotos da viagem?; do “sensa” usado no lugar de
“licença”, ou até mesmo do “denda” para “dentro da” – exemplo: Pegue os documentos aí
denda bolsa, por favor. São alguns termos que ilustram bem algumas situações nas quais
o conhecimento de cada uma das palavras em separado não é suficiente para a compreensão do que o interlocutor está falando. Os professores devem chamar a atenção
dos alunos para esses detalhes, pois se deixados à sua própria sorte, eles terão grande
dificuldade para entender muitas coisas que são faladas.
Uma boa estratégia para que haja a percepção de tais aspectos da pronúncia de
modo a facilitar o listening durante conversas é o uso do texto junto com o áudio, algo
que muitos livros trazem. Ao ouvir e ao mesmo tempo ler o que está sendo dito, o aluno
pode começar a fazer algumas relações sobre os sons que se formam quando as palavras
são unidas no discurso. O papel do professor, portanto, passa a ser o de auxiliar o aluno
a perceber os pontos mais comuns, como por exemplo, aqueles nos quais uma palavra
termina em som de consoante e é seguida por uma palavra que inicia com o som de vogal.
Nestes casos, é fundamental que o aluno entenda que o som da consoante passa de uma
palavra para a outra. Por exemplo, a oração, “Every time I think of you” é pronunciada
como “Every tie my thin co-view”, ou “a couple of” soa como “a cup a love”.

O desenvolvimento do listening para executivos

Os executivos, em particular, precisam entender que provavelmente precisarão conversar com várias pessoas diferentes ao telefone, participar de congressos, seminários e
conferências, e serem capazes de compreender argumentos apresentados para poderem
elaborar o seu próprio raciocínio. Se levarmos em conta o que foi apresentado anteriormente, é essencial que os executivos busquem o contato com outras variedades e sotaques de inglês sempre que possível, para que possam treinar o seu ouvido.
Por sorte, atualmente os alunos podem praticar o seu listening por meio de música
(MP3) e acesso à internet. Várias empresas, como BBC, CNN, The Guardian Unlimited e NY
Times criam podcasts, que são programas de áudio que podem ser baixados e ouvidos em
qualquer momento. A vantagem dos podcasts é que estes são produzidos sobre os mais
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diversos assuntos, de negócios a filmes. Com isso, os alunos têm a chance de estar em
contato com outras pessoas que falam inglês (quanto mais variados os países de origem,
melhor), o que funciona como reforço ao que eles escutam em sala de aula. É necessário
expor aos alunos os aspectos particulares da pronúncia que interferem diretamente na
compreensão oral para que estes consigam observar e prestar atenção a esses detalhes
em seus momentos de prática individual.
Como já mencionado, o listening é uma das habilidades mais difíceis de serem trabalhadas. É necessário que haja comprometimento do aluno; que ele esteja disposto a lidar
com as frustrações de não conseguir compreender tudo o que é dito em certos momentos, e
ter confiança no trabalho realizado pelo professor para que o desenvolvimento do listening
vá além das passagens que são apresentadas no material didático. Para que haja o desenvolvimento eficaz desta habilidade, o professor precisa ensinar ao aluno como identificar
aspectos da pronúncia que dificultam o entendimento do discurso oral. Quando o aluno
conseguir entender que o inglês apresenta todos os aspectos de simplificação do discurso
semelhantes aos de sua língua nativa, será muito mais fácil desenvolver o listening.
Esse trabalho deve ser feito em conjunto pelo professor e pelo aluno. Ao professor
cabe certificar-se que o aluno está atento aos aspectos da pronúncia que são essenciais para
a compreensão oral, lembrando que o desenvolvimento do listening passa, necessariamente, por um trabalho com pronúncia - uma habilidade receptiva, antes mesmo do speaking.
Ao aluno cabe certificar-se de que está havendo um esforço consciente para compreender
como o inglês funciona na questão da sua oralidade, apresentando particularidades, assim
como todas as outras línguas. A partir do momento em que professor e aluno trabalharem
em sintonia com esse objetivo, indo além das atividades básicas de compreensão presentes
nos materiais didáticos utilizados, o listening será desenvolvido com maior facilidade.

*HenriCk oprea has been teaching English since 1997. He’s currently in charge
of teacher training and is the Director of Studies at Atlantic Idiomas, a private
language institute in Brasília and is currently taking his M.A. in Teaching English as a
Second and Foreign Language at the University of Birmingham. He’s also the author
of the blog Doing Some Thinking, where he shares his views and opinions related
to English language teaching and learning, and education in general. He’s keen on
discussing education and is actively involved in many discussions with educators
from all over the world.
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capítulo 6

como desenvolver o writing
Fabiano Garcia*

O

uso de tradutores on-line pode ser um bom recurso para

auxiliar executivos a escrever mensagens de e-mail, cartas e

demais materiais comerciais, utilizando uma linguagem apropriada.
O importante é manter o foco no objetivo pretendido e empregar
palavras simples e frases curtas.

Todos os homens são iguais. Na realidade, as pessoas têm os mesmos sentimentos,
instintos, desejos. Querem satisfazer a si mesmos e ao próximo. Têm medo. Crescem e se
desenvolvem graças a um “programa” interno que não sabem exatamente qual é. Mas
sabem que ele está ali, que existe.
Quando sua vontade não é exatamente igual à de seu semelhante surgem os
conflitos. As pequenas guerras ficam mais próximas. E, depois, as mais distantes,
as guerras das nações, ou mesmo uma guerra mundial. Tudo nascido daquele pequeno núcleo.

O desentendimento

Os desejos são capazes de influenciar o desenvolvimento da escrita uma vez
que a capacidade de comunicação está muito ligada a eles, assim como aos conflitos
e tudo mais. O homem que vive em conflito – consigo ou outrem - não conseguirá
desenvolver uma escrita clara e nenhum outro tipo de comunicação de fácil entendimento, pois não completou a primeira comunicação, ou seja, aquela inata ao ser
humano: a dele consigo mesmo.
A maioria dos professores de inglês - trabalhando com executivos de diversos
setores, in-company ou em cursos corporativos em geral – certamente já vivenciou
experiência semelhante ao se deparar com pessoas que conseguiam, com uma frase,
dizer quase tudo que pensavam no ambiente empresarial. São essas pessoas que
chamam a atenção.
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Exemplo prático

Um caso que reflete bem esta experiência ocorreu com um brasileiro, executivo
do setor público, que deveria firmar uma parceria com uma grande empresa japonesa
especializada em despoluição de rios, córregos e represas. Obviamente, a reunião seria
realizada em inglês, assim como a posterior troca de experiências e correspondências.
Um porém: o inglês do executivo era apenas básico, de acordo com a forma tradicional
de avaliação. Ele mal sabia utilizar os tempos verbais básicos, misturando presente, passado e futuro. Mas, de certo modo, conseguia pensar de forma estrutural como “sujeito
+ verbo”, etc.
Esse executivo teve de encontrar uma saída. E bem depressa. Ele não queria que
outras pessoas opinassem sobre o que deveria escrever, pois só ele sabia o que queria
transmitir e como.
O desafio do professor foi prepar esse executivo para enfrentar um grupo de japoneses dispostos a ouvir promessas de ações que gerariam resultados práticos. As primeiras correspondências pré-viagem que o aluno empreendeu com os empresários japoneses
continham palavras simples e básicas de inglês, palavras comuns, usuais, com verbos
somente no presente. A técnica, além de aproximar o aluno do novo idioma, o capacitava
a desenvolver uma escrita simples, direta, objetiva.
O executivo tinha pouco tempo para descobrir o ponto ideal de sua escrita na negociação. Uma vez incorporado tal raciocínio, ele já estava “organizado” internamente.
Criou uma espécie de roteiro em sua mente: o que falar/ a necessidade de implantar o
programa em sua cidade/ as metas/ os prazos/ os custos.
Por fim, apenas com o inglês básico - mas com ideias claras – o executivo preparou
seu planejamento. Utilizou todas as ferramentas à sua disposição: dicionários, tradutor
eletrônico via internet (nos trechos que mais queria enfatizar) – daí seu cuidado para que
nada fosse mal interpretado ou não entendido. Suas frases, quase que invariavelmente
no tempo presente, eram claras e objetivas. O projeto foi aceito e aprovado. O resultado:
a represa passa, até hoje, por um processo de limpeza que é patrocinado pelo grupo japonês, sendo que boa parte dela já se encontra em estado avançado em relação ao nível
de despoluição.
Muitos professores podem atestar: alguns executivos conseguem fazer com que as
pessoas ao seu redor se apaixonem pelo que fazem. E isso ocorre, principalmente, devido
a uma boa comunicação: a comunicação direta, aquela que lembra o ambiente familiar.
O nível de fluência e aprendizado de inglês não importa quando a necessidade fala
mais alto. Para iniciantes, o segredo, sempre, é escrever de forma simples, como se estivessem conversando com um amigo. Algo coloquial, cotidiano.
É possível citar dados, informações relevantes – há mil pontos a serem lembrados e
que fazem diferença em um e-mail ou carta. Dados específicos, citados de forma simples
e clara, são mais importantes do que palavras bonitas... e isoladas. Pelo menos 70% das
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pessoas que escrevem e-mails em negociações ou pré-contratos se esquecem de citar números ou de dar ideia que resuma o que se tenta transmitir. Resultado: uma porcentagem
mínima conseguirá vender sua ideia, pois em negócios, quem lê deseja ter a informação
bem formatada – e não só ver frases bonitas.
Frases curtas, simples e objetivas. Este é o segredo. Quem é iniciante no aprendizado
da língua inglesa deve usar um só tempo verbal, na medida do possível. Quem já possui
um vocabulário mais amplo pode lançar mão de um tradutor automático.
Tal planejamento pré-escrita é fundamental. Escrever em português mesmo, se a
pessoa preferir, e traduzir o texto eletronicamente primeiro. Corrigir as imperfeições,
acrescentar pontos ou extrair o que considerar necessário. E sempre utilizar frases
curtas e simples.
Muitos preferem escrever diretamente em inglês e utilizar o tradutor on-line para
fazer comparações e ajustes. Isso é bom também, mas nada funcionará se a ideia não
estiver trabalhada dentro do aluno. Por isso, o planejamento sobre o que escrever é que
dará a chance de reflexão e reduzirá, automaticamente, a ocorrência de erros na escrita.
Exemplo: um determinado executivo precisa enviar um e-mail sobre um evento para
homenagear os funcionários da empresa que trabalham no local há mais de 25 anos e
que será realizado na próxima semana. Serão convidados alguns representantes da matriz
inglesa para participarem da cerimônia. Como escrever a mensagem?

Planejamento (lembrar de escrever sobre):

• Razão do convite;
• Nome do evento/ o que acontecerá nele;
• Data/ horário;
• Local;
• Logística sobre a viagem;
• Traje recomendado;
• Logística em geral.
Quem já tem bom desempenho no inglês terá mais facilidade, é claro. Essa pessoa
pode, por exemplo, caprichar mais no vocabulário, dar mais “cor” e “core” para que as
frases fiquem mais robustas e tudo mais. Deve prestar mais atenção em frases com excesso de gerúndio ou em utilizar he/ she quando quiser se referir a “everybody” como em
“Everybody knows his (or her) limitations”...
Também deve tomar cuidado quando disser: “She is taller than me”, pois “She is
taller than I am” é mais apropriado, e assim por diante. Tais cuidados fazem uma grande
diferença.
Esse tipo de escrita demanda muita atenção, olho clínico... não é para todos. Deve
haver muito trabalho de leitura e amor pelo idioma para alcançar tal nível. É quase impossível, para quem não lê muito, escrever bem. A escrita, assim como a fluência em todas as
áreas da língua inglesa, está relacionada com o quanto o aluno lê em português e em inEnsinando Inglês para Executivos Brasileiros

Ensinando Inglês.indd 61

61

24/11/2011 10:59:11

glês. Pode ser revista, jornal, gibi, clássicos de Machado de Assis... não importa. Há que se
ler. Sempre. Quanto mais a pessoa lê, mais incorpora esse conhecimento ao que escreve.
E quem tem sinceridade profunda naquilo que faz, amor pela comunicação e capacidade
para transpor barreiras para que outros entendam a mensagem, faz tudo melhor ainda.
Dicas finais para uma boa escrita comercial (e-mails, contratos, memorandos etc):
paSSoS que devem Ser SeguidoS para uma boa ComuniCação eSCrita
Plano pré-escrita

Tópicos que devem ser lembrados, reflexão sobre o
público alvo, detalhes

Rascunho

Frases simples e diretas conectando os tópicos

Revisão

Verificação e ajuste de conteúdo, precisão
gramatical/ estrutural de frases, e o mais
importante: “o tom” da sua mensagem

Refinamento

Organização (layout)

Também é importante utilizar sempre:
• Nomes completos das pessoas envolvidas no que está sendo escrito;
• Termos precisos e objetivos;
• Evitar abreviações;
• Datas completas;
• Padrão claro de cabeçalho e formatação.

*Fabiano GarCia é estudioso da língua inglesa e de seu ensino, com pesquisas
realizadas em mais de 30 países. Utiliza “inglês internacional” como padrão de
comunicação. Pós-graduado em gestão pela Faculdade Trevisan, com vinte anos de
experiência na área de tradução, intérprete e ensino da língua inglesa, realiza trabalhos
importantes para empresas multinacionais de diversos setores, além de atuar em
administração escolar e projetos sociais nacionais.
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capítulo 7

como desenvolver o speaking
Andreza Lago*

Há vários aspectos que influem no desenvolvimento da habilidade
oral, a qual requer não apenas a ampliação do vocabulário,
como também uma boa pronúncia para que a comunicação em
inglês seja efetiva.

Falar inglês é o objetivo de todo o executivo que utiliza o idioma como uma ferramenta primordial para lidar com clientes, participar de reuniões e fechar negócios. Por
isso, para muitas empresas nacionais e multinacionais a fluência dos seus funcionários no
idioma tornou-se não só uma característica necessária, mas um pré-requisito imprescindível.
Muitos acreditam que a habilidade oral (speaking) é a parte mais difícil no estudo
da língua inglesa. No entanto, as diferenças individuais do aprendiz (como a aptidão e o
estilo cognitivo, por exemplo), é que irão determinar os aspectos da língua nos quais ele
terá maior dificuldade. Por exemplo, muitas vezes encontramos estudantes de inglês que
compreendem as palavras ditas, mas não conseguem responder ao que lhes foi perguntado. Por outro lado, há outros tipos de aprendizes que possuem dificuldade em entender o
que é dito, mas mesmo assim conseguem responder de forma eficaz.
Nesse sentido, não existe uma habilidade que seja mais difícil do que a outra, mas
sim aquela que requer maior atenção e dedicação por parte do aluno para que haja uma
aprendizagem mais eficiente.

Habilidade oral (speaking)

A competência oral no idioma caracteriza-se pela capacidade de formar frases abstratas que são produzidas e adaptadas às circunstâncias no momento de falar. Portanto,
todo diálogo requer que sejam tomadas decisões rápidas de acordo com cada situação.
Sendo assim, o falante é considerado competente oralmente quando possui um discurso
fluente e claro.
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Nesse sentido, fluência na língua pode ser definida como a capacidade de falar
inglês com naturalidade, sem deixar o receptor perceber o esforço do interlocutor em
organizar as frases na sua cabeça, achar as palavras adequadas de forma rápida e sem
comprometer a comunicação entre ambos. É a capacidade de discutir assuntos variados
que exigem conhecimento de vocabulário mais avançado e menos usual.

Vocabulário

Para obter essa fluência é necessário, antes de tudo, que o aluno tenha muito contato com a língua, seja por meio da leitura ou pela compreensão oral. É necessário que
ele ouça o idioma e seja capaz de entender o que está sendo falado. Concomitante à exposição ao idioma, se faz necessária a aquisição de vocabulário para o desenvolvimento
de uma boa fluência, pois será através da maior quantidade de palavras aprendidas que
o estudante poderá fazer suas interações com o mundo. Com a globalização e o acesso à
internet tornou-se ainda mais prático e fácil conhecer expressões e palavras novas.
Dessa maneira, a exposição ao vocabulário pode acontecer pelo meio escrito,
através da leitura de textos, dicionários, livros e/ou matérias de jornais ou websites,
ou por meio da compreensão oral quando ouvimos músicas, assistimos a um filme ou
ao telejornal.
Contudo, para retenção dos novos vocábulos não basta apenas o contato inicial com
o objeto de estudo. O aprendiz deverá transformar essa prática em um hábito e torná-la
parte integrante de sua experiência durante a aquisição da língua para que assim possa
melhorar sua comunicação oral.
Quanto maior o número de associações feitas pelo aluno referentes às palavras ou
expressões estudadas, maior será a probabilidade de tornar o que foi estudado parte do
seu vocabulário ativo. Memorizar listas de palavras e expressões fora de um contexto
específico tem se mostrado extremamente ineficiente quando se trata de fluência oral.
A prática do vocabulário também deverá ocorrer através da elaboração de
frases, criação de textos e de atividades escritas, além da execução de diálogos e
dramatizações.

Pronúncia

Outro aspecto bastante importante no desenvolvimento da habilidade oral é a
questão da pronúncia, ou seja, da capacidade de o estudante produzir os sons de maneira
eficaz sem que haja interferência na compreensão da mensagem pelo receptor.
O sotaque brasileiro (contanto que não seja excessivo) jamais tornará uma conversa completamente inteligível. Contudo, é essencial que haja atenção na pronúncia
de determinados fonemas que são considerados mais complexos pelos brasileiros, sendo
necessária sua prática contínua. São eles:
• TH em teeth;
• O ED nos verbos regulares no passado como em missed, opened e rented;
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• As terminações T, D, N, P e K, às quais os brasileiros costumam acrescentar a chamada “vogal intrusa” no final como em talk, good e and;
• O M e N como em him e can;
• Vogais I como em sheep e ship; Æ / como em bat e bet.
Além da produção de determinados fonemas, o ritmo da fala também é uma característica importante da língua que os brasileiros, em geral, apresentam dificuldade.
Enquanto que o português é uma língua syllable-timed, onde cada sílaba é pronunciada
com certa clareza, o inglês é stress-timed, resultando numa compactação de sílabas, produzindo contrações e exibindo um fenômeno de redução de vogais como consequência.
Além disso, os brasileiros gostam de enfatizar emoções e preferem transmitir algumas mensagens através da ênfase em frases ou palavras soltas, o que não ocorre, com a
mesma intensidade, no inglês. Também vale lembrar que o português é um idioma mais
nasal do que o inglês por isso é preciso cuidado para não se transferir essa “nasalidade”
para o inglês.
Uma boa alternativa para aperfeiçoar a pronúncia, além da exposição diária a áudios em inglês, é o uso do dicionário. Todas as palavras contidas em um dicionário possuem sua descrição fonética ao lado que é apresentada em duas formas: a americana e a
inglesa. Ao deparar-se com uma palavra nova ou com uma palavra cuja pronúncia não foi
devidamente internalizada, o aprendiz terá o dicionário como uma ferramenta de grande
auxílio. Há também a possibilidade do uso de dicionários on-line que na maioria das vezes
possuem a opção do som.
Falar as palavras olhando-se no espelho também poderá ajudar na produção correta
do som. Em se tratando do TH, o aprendiz poderá visualizar claramente se a sua língua
está posicionada entre os dentes ao produzir o som descrito. Caso não esteja, o mesmo
poderá fazer os ajustes necessários para que o som seja produzido satisfatoriamente.

Considerações finais

Para ser considerado competente oralmente é necessário ter fluência no idioma.
Para tanto, não basta dispor de um vocabulário imenso, mas sim fazer uso dele durante a
comunicação oral nas diversas situações do dia a dia. Pronunciar as palavras corretamente também aumenta a probabilidade da mensagem ser compreendida, proporcionando,
assim, a interação entre os interlocutores.
Ao trabalhar o vocabulário e a pronúncia, visando desenvolver a competência oral,
os aprendizes poderão seguir as seguintes dicas abaixo:
• Gravar a própria voz. O aluno deve gravar suas falas em inglês e depois analisar as
gravações para detectar seus erros mais comuns. Se ele não conseguir fazer isso sozinho,
pode pedir a ajuda de um professor. As gravações também servirão para avaliar seu
desempenho e progresso;
• Ler em voz alta. Esse é um bom exercício para que o aluno possa detectar possíveis
problemas de entonação e pronúncia incorreta das palavras;
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• Participar das aulas. O aluno deve ser estimulado a participar das discussões em
sala de aula e responder a perguntas feitas pelo professor. Assim estará aproveitando as
oportunidades para desenvolver sua habilidade oral;
• Não ter medo de errar. Ao expor seu ponto de vista durante as discussões em
sala de aula ou na empresa, o aluno não deve ter medo de errar. Se ele ficar preocupado
em não cometer erros, fará muitas pausas desacelerando sua fala e prejudicando, dessa
maneira, a sua fluência oral;
• Pensar em inglês. A maneira mais ineficiente de aprender inglês é primeiro pensar
em português e depois traduzir para o inglês. Por isso, o aluno deve acostumar seu cérebro (a parte responsável por processar as línguas estrangeiras) a pensar em inglês.

*andreza

laGo

é bacharel em Letras-Língua Inglesa pela Universidade

Federal do Amazonas e Mestra em TEFL (Teaching English as a Foreign Language)
pela Universidade de León na Espanha. Além de ser professora há 15 anos, é teachertrainer, ministrando palestras e workshops cujo o foco principal é o desenvolvimento
profissional de professores; presidente da filial do BRAZ-TESOL (Associação Brasileira
de Professores de Inglês) em Manaus e escritora com os títulos “Tasks that Work”,
“Jogos divertidos para a sua aula de inglês” e “Jogos divertidos para a sua aula de
inglês Vol. 2” todos publicados pela Disal editora.
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capítulo 8

a pronúncia no contexto profissional
Elizabeth M. Pow* e Sonia Maria Baccari de Godoy*

Entre as questões mais frequentes, relativas ao papel da pronúncia
da língua inglesa no desenvolvimento da compreensão e expressão
oral do executivo brasileiro, uma das mais importantes é saber
até que ponto ela pode ajudar ou atrapalhar em uma relação de
negócios e quais seriam os recursos para superá-la.

A pronúncia é uma via de mão dupla. Quando a pessoa tem uma boa pronúncia
será compreendida mais facilmente, o que a ajudará a se comunicar com mais sucesso.
Ninguém gosta de ter de se esforçar para compreender o que o outro está dizendo. Além
disso, o desenvolvimento da pronúncia propicia uma melhor compreensão auditiva, especialmente quando se conversa com um nativo. Todos costumamos fazer vários tipos
de “acomodações” em nosso próprio idioma, que tem como intuito facilitar a fala. O ser
humano se guia sempre pela lei do mínimo esforço e, por isso, tende a eliminar sons e até
sílabas, juntar sons produzindo um terceiro, etc. Se o estudante só tiver sido exposto à
fala “artificial” desta língua, ou seja, à fala muito pausada, lenta, em que cada palavra é
enunciada sem simplificações, terá muita dificuldade em conversar e compreender um falante nativo. É por este motivo que, normalmente, muitos alunos entendem muito bem o
inglês na sala de aula, mas quando viajam não conseguem se comunicar com facilidade.

Como a pronúncia auxilia na compreensão oral

Uma das queixas mais comuns entre executivos é a de que as pessoas, especialmente
os “nativos”, falam rápido demais e as palavras parecem se ligar e se fundir a ponto de
não se poder identificar onde começam e terminam. Essa visão da fala corrente tem a ver
com os tipos de simplificações que acabamos de mencionar. Uma boa prática é atentar
para as palavras mais acentuadas nas frases, pois são elas que transmitem as informações
importantes, como nos exemplos:
The auditors can be at the plant on Monday at 9 am.
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Could we set up a meeting with the suppliers to discuss our new policies?
É também importante conscientizar o executivo brasileiro sobre simplificações na
fala corrente que podem ajudá-lo a desenvolver a compreensão oral, a começar pelas
formas contratas, como nos seguintes exemplos:
I´ve told you about the meeting next Monday, haven´t I?
I´ll let you know as soon as possible.
Outras simplificações que costumam ocorrer na fala corrente são as eliminações de
sons, sílabas ou até mesmo palavras:
Lemme (Let me) introduce you to our financial manager.
Gotta (I have got to) go now.
Gimme (Give me) a few minutes and I´ll call you back with some information.
Like (Would you like to have) a coffee now?
Essas simplificações estão relacionadas a um maior grau de informalidade na comunicação. É importante nos atermos ao fato de que essas reduções não precisam, necessariamente, ser treinadas e produzidas, mas sim compreendidas. A pessoa, ao usá-las, julgará a conveniência dependendo da situação e do grau de formalidade com o interlocutor.
Um aspecto comum na fala corrente do português e do inglês, e que pode auxiliar
no desenvolvimento da compreensão e da produção oral, é a ligação entre o som final de
uma palavra e o som inicial da palavra seguinte.
Os◡auditores◡estão◡aqui.
A que◡horas◡ é◡a videoconferência? Às◡oito?
The◡auditors◡asked for◡ a meeting room.
The meeting´s◡at◡eight.

A influência da pronúncia no bom
relacionamento nos negócios

Um dos elementos importantes da pronúncia é a entoação. Cada língua possui sua
“música” própria. Uma pessoa corre o risco de ser mal interpretada, de passar por rude ou
mal-humorada, se utilizar uma entoação inadequada. Por exemplo, quando um executivo
recebe uma pessoa para uma reunião e ao cumprimentá-la usa um tom descendente ()
ou com pouca variação melódica (), poderá ser interpretado como alguém que tem
pouco tempo, provavelmente está impaciente, ou não é muito amigável, como ilustra o
exemplo 1. Comparando- o com o exemplo 2, pode-se perceber certa diferença na atitu-

68

Ensinando Inglês para Executivos Brasileiros

Ensinando Inglês.indd 68

24/11/2011 10:59:13

de mais receptiva do falante por causa de uma maior variação melódica.
Exemplo 1-  Good morning,  have a seat  please 
Exemplo 2 -  Good  morning , have a seat, please 
De modo geral, a entoação tem a finalidade de facilitar a compreensão da mensagem que o falante quer transmitir ao ouvinte. Ela também indica o que pode ser uma
escolha, uma informação nova ou não, e o tipo de resposta esperada.
A: Which room do we need for the conference?
B: The Prime or the Premium?
A: The Premium will be fine.
É essencial o uso da entoação adequada, pois esta pode mudar completamente a
mensagem que se pretende. Veja os exemplos:
A reunião foi adiada.
A reunião foi adiada?
A única mudança que ocorreu foi na entoação, a qual transformou a mensagem.
Neste caso, uma afirmação tornou-se uma pergunta.
Algumas pessoas afirmam que pequenas trocas de sons não são muito problemáticas porque o contexto pode elucidar o sentido. Isto é verdade até certo ponto. Em muitas
situações isto pode mesmo ocorrer. Mas há trocas que são comuns entre os brasileiros e
que podem gerar situações embaraçosas. Por exemplo, confundir o i longo e o i breve
do inglês. Pelo fato de o português ter apenas um som de i e o inglês ter dois, o brasileiro
pronuncia ambos da mesma maneira.
Este é um fato verídico. Em uma reunião de altos executivos de vários países, um
brasileiro, ao fazer sua apresentação, queria dizer: “Look at this sheet” (“Olhem para esta
folha”) e trocou a palavra sheet por shit. (m- - - -). Pode-se imaginar o constrangimento
geral e, em especial, do brasileiro, ao descobrir sua gafe.

Problemas mais frequentes na fala do
brasileiro

É comum o falante brasileiro acrescentar uma vogal às palavras que terminam por
consoantes, como em: I had(i) a long(i) flight(i). É possível dizer que essa dificuldade
resulta do fato de que a maioria das palavras em português termina com som vocálico.
O brasileiro costuma também acrescentar uma vogal no início de palavras como study,
slow o que resulta em (i)study e (i)slow. Ao acrescentar um som, ele estará acrescentado
uma sílaba. E uma sílaba contém muita informação, pois pode mudar o sentido do que
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foi dito e interferir na comunicação. Por exemplo, se a pessoa falar (i)school, poderá ser
compreendido is cool.
Além disso, essa vogal extra no início ou no final das palavras tende a alterar a
acentuação das frases e o ritmo da fala, o que pode exigir do ouvinte maior esforço para
entender a informação.
Com relação ao o th, como em think, brother, parece haver uma excessiva preocupação com a pronúncia, mas isto não se justifica. Muito poucas línguas têm o som do th, e
desta forma os falantes nativos estão acostumados a entendê-lo. Não se pretende aqui que
este treino seja ignorado, mas que outros sons consonantais também sejam praticados. Por
exemplo, alguns sons finais são especialmente problemáticos para o falante do português:
m, n, l. Se você perguntar aos brasileiros se estes sons ocorrem em posição final no português, como em também, hífen, as, vão dizer que sim. Eles não percebem que apenas as letras m, n, l ocorrem nesta posição, não os sons. O brasileiro diz sau, brasiu, por exemplo.

Como elaborar um curso de pronúncia
específico para executivos

O ideal seria começar com um teste diagnóstico para detectar problemas gerais de
pronúncia (sons, acentuação tônica de palavras e sentenças, entoação, etc) para depois
partir para áreas específicas de cada um. Ainda a partir desse diagnóstico das necessidades dos alunos é possível integrar práticas de pronúncia nos cursos regulares, intensivos e
de imersão. É essencial, também, selecionar e trabalhar as estruturas gramaticais, expressões coloquiais e vocabulário mais utilizados pelos alunos em situações como reuniões,
palestras, telefonemas internacionais, videoconferências, etc. Há muitos termos que os
brasileiros têm dificuldade em pronunciar corretamente. Por exemplo: purchase, estimate
(diferenciar o verbo do substantivo), consultant, assistant, demonstrate, collapse, focus,
hotel, police etc. Apesar de, em certos casos, serem palavras cognatas ou semelhantes às
do português, a dificuldade está em acentuar a sílaba.

Pronúncia igual à de um falante nativo

Está provado que são poucos os adultos que, ao aprenderem uma segunda língua, desenvolvem uma pronúncia muito semelhante ou igual à de um nativo. Após
a puberdade, a dificuldade vai aumentando gradativamente. No entanto, o conceito
amplamente aceito é que o importante é ser inteligível, ou seja, ser compreendido sem
grande dificuldade pelo interlocutor. E este nível de inteligibilidade pode ser facilmente
atingido por meio de práticas competentes de compreensão e de produção oral. Logicamente, o resultado final pode variar de pessoa para pessoa e também irá depender de
um objetivo pessoal. Outro fator importante a ser considerado é que a ideia do falante
nativo tem sido muito questionada. Afinal, quem é e de onde ele vem? Na realidade,
desde que o inglês se estabeleceu como língua internacional, a comunicação se dá com
maior frequência entre falantes não nativos. É muito provável, senão esperado, que as
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transações comerciais entre um profissional brasileiro, um chinês e um alemão sejam
realizadas em inglês. Portanto, é essencial desenvolver a compreensão oral por meio do
contato com diversos sotaques do inglês.
Assistir a filmes e seriados na TV a cabo ou a notícias em canais como CNN, BBC
e Bloomberg já se tornou prática corriqueira para quem quer manter o contato e a exposição a vários sotaques do inglês. Mas, para uma boa familiarização com aspectos da
pronúncia no inglês americano ou britânico padrão é possível também utilizar sites na
internet para se fazer gravações e receber um feedback sobre a pronúncia. E já que todo
executivo precisa de uma pausa para se descontrair e relaxar, por que não cantar acompanhado de um bom videokê / karaokê na happy hour?

*elizabeTH M. pow é Mestre em Linguística Aplicada (PUC-SP). Professora no
curso de pós-graduação Lato Sensu em Práticas Reflexivas no Ensino-Aprendizagem
do Inglês na escola pública e no curso on-line de aperfeiçoamento Teachers´ Links,
ambos da PUC-COGEAE. Coautora do livro Descobrindo a pronúncia do inglês, com
Camilla D. Lieff e Zaina A. Abdalla Nunes, publicado pela WMF Martins Fontes Editora.
São Paulo. Membro do Pronunciation Special Interest Group da BRAZ-TESOL e IATEFL.
Áreas de pesquisa: formação docente, fonologia do inglês e ensino a distância.

*sonia Maria baCCari de Godoy é Mestre em Linguística Aplicada – TEFL
Program- pela University of Michigan, USA. Tem se dedicado à produção de material
didático para uso em sala de aula, laboratório de línguas e de informática, e à capacitação
de professores de inglês. Seus estudos e sua experiência em Fonologia da língua inglesa
direcionam-se a alunos de vários níveis e a professores pré e em serviço. É co-autora
do livro English Pronunciation for Brazilians, da Disal Editora, e atual Coordenadora do
BRAZ-TESOL Pronunciation SIG (Special Interest Group) Central Committee.
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capítulo 9

edutainment - como usar os estímulos
do mundo atual como ferramentas de
aprendizado da língua inglesa
Alessandro Saade*

Existem várias alternativas para transformar o aprendizado da
língua inglesa numa atividade prazerosa. No entanto é preciso
cuidado porque essas opções não reduzem a complexidade do
processo, nem mesmo isentam o educador do planejamento,
controle e mensuração dos resultados.

Posso lhe mandar um invite1? A que horas será o call2? Já aprovou o budget3? Temos
que ter cuidado com o compliance4 !
Diariamente, nas empresas, somos bombardeados por termos em inglês. Muitas vezes nem sabemos o seu significado correto, mas os usamos cotidianamente. É o império
do “businêz”, ou o idioma dos negócios.
Assim como nos negócios, o interesse pelo idioma britânico vem do alinhamento
entre o produto ou serviço e o seu público-alvo. A percepção de utilidade, de valor no
domínio do idioma, é preponderante para sua procura e aprendizado.
Engana-se quem imagina que este bombardeio acontece somente nas grandes empresas multinacionais. Qualquer companhia, independente do porte, que tenha um míni-

1

Invite: convite eletrônico gerado pelas agendas, como o Outlook, facilitando a

confirmação de presença dos participantes.
2

Call: forma resumida de Conference Call, ou reunião pelo telefone, hoje utilizada para

ganhar tempo, ou integrar filiais distantes geograficamente.
3

Budget: orçamento, plano de despesas anuais de uma área ou de toda a empresa.

4

Compliance: termo usado para definir quando a empresa está em conformidade com

uma norma, regimento ou legislação, bastante utilizada na área financeira.
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mo de contato com a tecnologia, tem a obrigação de saber interagir através do idioma.
Desde a configuração de um site - ou sítio - na internet, até a contratação de serviços de
telefonia a preços reduzidos como o VOIP 5, que nada mais é do que uma forma de usar a
internet para falar ao telefone, a custos bem reduzidos.
Mais exemplos ocorrem na área de finanças. Qual o break even point6? E o ROI7? E
por fim, o mais enigmático: qual o EBTIDA 8 da sua empresa?
Apenas cinco pequenos parágrafos deste capítulo geraram oito notas de rodapé. A
vida não pode ter tantar interrupções para consultas. A dinâmica do mercado é intensa
e as relações pessoais e comerciais não oferecem pausas. É importante o domínio de
conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a postura aberta frente à vida, para
propiciar o aprendizado constante e a vivência de novas experiências profissionais. O
momento deve ser vivido por inteiro: seize the day 9!
O ponto aqui é mostrar que mesmo não querendo, ou ainda não percebendo claramente a sua importância, o inglês é recorrente em nossa vida. Nas instruções do videogame, no cinema, no software do computador e por onde mais se procurar.
Pois se o uso é inevitável, que tenhamos tranquilidade e domínio para interagirmos
com essas informações e instruções em outro idioma. Não é possível, por exemplo, que
em uma situação em que o barco está afundando, o comandante passe as instruções num
idioma desconhecido. Isso seria desesperador. E é exatamente esta a sensação que algumas pessoas têm ao participar de reuniões com clientes ou fornecedores estrangeiros, ou
mesmo com um colega de trabalho expatriado.
Com relação à educação corporativa, o fato de o profissional estar no mercado de
trabalho, indica que é, no mínimo, adolescente, o que já nos permite, ou mesmo nos obriga a utilizar a Andragogia em substituição à Pedagogia. Em linhas gerais, a Andragogia é
uma metodologia voltada à educação de adultos. O adulto, assim como o adolescente, só
aprende o que lhe interessa, o que o difere da criança, que é mais curiosa, sem barreiras e
mais absorvente aos conteúdos apresentados pelos professores. Na outra ponta, o adulto
somente se interessa por algo que o ajude em uma situação particular e real, ou em um
desafio ou problema pontual, instantâneo, verdadeiro.
Assim, podemos separar ensino de aprendizagem. Não se consegue ensinar ao adul-

5 VOIP: voice over IP ou voz sobre protocolo de internet.
6 Break even point: ponto de equilíbrio financeiro, quando as despesas são iguais às
receitas de uma empresa.
7 ROI: Retorno sobre investimento determina o percentual de ganho além do capital
investido que o negócio irá gerar.
8 EBTIDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, que é o cálculo
dos Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, no resultado financeiro
de uma empresa.
9 Do Latim carpe diem, significa viver o momento, fazer agora, não deixar para depois.
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to, a menos que parta dele o desejo, pela necessidade, de possuir ou dominar um novo
conhecimento ou habilidade. E o ensino do inglês, para o aprendiz que já se encontra no
mercado de trabalho, é um exemplo incontestável que valida o conceito de Andragogia.
Mas também vale para a escolha de uma faculdade ou pós-graduação, curso de informática ou ioga.
O conceito de Andragogia, de Malcolm Knowles10, apresenta seis princípios fundamentais da aprendizagem de adultos:
1. A necessidade do aprendiz saber - o porquê, o quê e como;
2. Autoconceito do aprendiz - autônomo, autodirigido;
3. Experiência anterior do aprendiz - recursos, modelos mentais;
4. Prontidão para aprender - relacionado à vida, tarefa de desenvolvimento;
5. Orientação para a aprendizagem - centrado no problema contextual;
6. Motivação para aprender - valor intrínseco, recompensa pessoal.
Na vida adulta, tomamos a iniciativa de aprender mais do mesmo conhecimento
ou buscamos novos aprendizados, para balizar nossa carreira, nossa autoestima, ou uma
somatória de diversos outros fatores e estímulos.
A partir do momento em que percebemos a necessidade do aprendizado, tentamos
mapear, analisando as oportunidades existentes e sempre deixando claro que a opção do
aprendizado é nossa. Num segundo momento, alinhamos com mais detalhes as habilidades que precisamos desenvolver, nossa intimidade prévia com o tema e seus desdobramentos, estímulos ou bloqueios com o assunto.
Passada esta fase, assumimos o compromisso de aprender, reservando espaço, tempo e recursos financeiros para a empreitada. Depois ajustamos a orientação para a aprendizagem, voltando com frequência ao problema contextual, que nos trouxe o desafio de
aprendizagem, que será permeado pelos estímulos, nos lembrando da recompensa ao
final, do valor intrínseco vinculado ao esforço.
Logo, se as empresas e os profissionais de educação não conseguirem mapear a razão da procura do aprendiz pelos conteúdos oferecidos, dificilmente ele ficará por muito
tempo. Ele deve ser estimulado, desafiado, sustentado, mas sempre ter consciência que é
o protagonista do seu aprendizado. Ele dita o ritmo, ele dá o tom.
Assim como nos produtos vendidos no mercado, para cada projeto tentamos identificar o que a empresa e seus colaboradores percebem como valor. E como construir, gerar
valor em cada novo programa educacional? Na matriz abaixo, identificamos três caminhos que mudam de peso, importância a cada momento, numa integração de assunto,
disponibilidade de tempo e de recursos, e perfil dos participantes.

10 Andragogia na Prática; Knowles, Holton & Swanson, 1998.
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Geração de valor

Fonte: Disciplinas de Valor de Treacy e Wieserma

Os modelos de negócio focam diferentes perfis de consumidores, inclusive
aprendizes com diferentes percepções. Em alguns casos, o valor é transmitido pelo
relacionamento íntimo e contínuo com os aprendizes. Em outro momento é necessário oferecer produtos únicos, diferenciados e inovadores, ou num outro vetor, caminhar para ofertar volume de conteúdo através de eficiência operacional e capacidade
produtiva. Cada caso é um caso e todos têm valor para determinado público. Muitas
vezes, na mesma empresa, a escola necessita lançar mão de estratégias complementares que atendam aos diversos públicos.
Assim, avaliamos se é necessário oferecer soluções tecnológicas, com equipamentos de última geração que prendam a atenção das pessoas ao longo de todo o
programa, ou se caminhamos para atividades lúdicas, mais vivenciais e sem intervenção tecnológica.
Como ensinar finanças sem ser maçante? Como falar de estratégia de forma simples? Como envolver o profissional com o conteúdo de forma aderente e interativa? Estes
são alguns dos questionamentos que determinadas empresas fazem em projetos que desenvolvem para os clientes.
É grande o desafio, por exemplo, de educar em inglês a uma equipe de produção,
que trabalha em turnos, nas fábricas da empresa, espalhadas pelo Brasil. E essa mesma empresa também precisa educar seus executivos, concentrados no escritório de São
Paulo. De saída, são ambientes físicos diferentes. Some-se a isso diferentes formações,
disponibilidade de horários e de recursos, concentração ou dispersão de aprendizes.
Mas o panorama não é tão ruim quanto parece. Afinal, o bombardeamento que fo-
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camos no início deste capítulo pode ser usado a nosso favor. Instintivamente o brasileiro
começa a interagir com o idioma, conhecendo, intuindo, entendendo, apesar dessa forma
de aprendizagem deixar a pronúncia bem aquém dos outros conhecimentos.
Aproveitando o exemplo da empresa, podemos criar um evento hipotético
para fazer os profissionais interagirem e acelerarem seu aprendizado, tal como:
ensinar um novo idioma durante um piquenique, ou numa gincana ao ar livre. Se
os programas de edutainment11 transmitem fundamentos de liderança, processo e
gestão, por que não o inglês?
Outro exemplo é simular, na sala de aula, a preparação de uma mala para viagem de
trabalho. A elaboração de um check-list e o treino de “frases de turista” levam o aluno a
perceber suas potencialidades e pontos onde pode melhorar, gerando um estímulo natural para o seu desenvolvimento.
Pode-se, ainda, planejar uma reunião com diversos participantes, definir a pauta,
temas a abordar, duração e objetivos diretos e indiretos, responsabilidade e aplicação
imediata. Ou também um jogo de tabuleiro, um desafio de lógica, uma atividade física em
grupo: tudo pode ser utilizado para tornar o aprendiz protagonista e auxiliar na construção conjunta do conhecimento.
Aqui vale um alerta: o fato de utilizarmos informações do cotidiano não reduz a
complexidade do processo, nem mesmo isenta o educador do planejamento, controle e
mensuração do aprendizado. Também é extremanente importante oferecer mais de uma
forma de gerar experiências de aprendizagem para os diversos temas. Uma atividade ao ar
livre, por exemplo, pode ter uma contrapartida em sala de aula. Tudo depende do formato
acordado, do número de participantes a cada encontro, além de outras variáveis.
O fato é que, como o aprendiz é o protagonista, as atividades necessitam de planejamento prévio complexo, para que ambos, aluno e professor, possam sair com um bom
resultado da atividade. A cumplicidade entre professor e aprendiz potencializa o aprendizado, desde que ambos apresentem a maturidade necessária para este modelo.
Na verdade, na Andragogia e, principalmente, com edutainment, somos muito parecidos com o instrutor de autoescola. Dirigimos muito pouco, orientamos bastante e
cuidamos, direta e muito indiretamente, para que nosso aprendiz circule pelas trilhas que
planejamos. Mas é importante não esquecer que ele está no comando, tendo total controle do volante e dos pedais. Pode frear ou acelerar o aprendizado de um assunto específico, ou fazer uma conversão e entrar em outra estrada, tendo acesso a novas paisagens
e experiências que não previmos. O fato dele navegar na web entre uma aula e outra não
traz esta sensação. Para o professor é importante esse desprendimento de saber que a
qualquer momento seu aprendiz pode acelerar e sumir no horizonte.
11

Metodologia de Educação onde o conhecimento é transmitido de maneira lúdica, muitas

vezes aparentemente informal , desestruturado, permitindo maior interação com o conteúdo
e um aprendizado mais agradável .
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O importante é estabelecer vínculos fortes de confiança e cumplicidade ao longo do
processo. É a garantia de volta, ou pelo menos, de envio de um cartão postal.
Aperte o cinto. O aprendizado começou!

*alessandro

saade

é administrador de empresas, pós-graduado em

Marketing pela ESPM e Mestre em Comunicação e Mercados pela Cásper Líbero, e
leciona Planejamento Estratégico, Empreendedorismo e Marketing Internacional
nos MBAs de instituições de primeira linha em diversas cidades do Brasil. Consultor,
professor, palestrante e estrategista, participou em diversas operações de startup
de multinacionais no Brasil, sempre na área de desenvolvimento de novos negócios,
alinhando a estratégia operacional, comercial e mercadológica. Na área acadêmica,
ocupou as posições de Diretor de Campus, Diretor de Escola de Negócios e ViceReitor, desenvolvendo e gerindo novos projetos de educação corporativa, atuando
em startups, gerindo a operação e fazendo o turnaround de empresas incorporadas.
Como professor de pós-graduação, possui 13 anos de experiência, lecionando em
escolas como ESPM, FIA, INPG, MERCATUS, BSP, Anhembi e BI International. Colaborou
na criação da categoria de cervejas gourmet no Brasil; foi premiado com o Top Social
2005 da ADVB e eleito Empreendedor Educacional do Ano 2005, pela Associação
Comercial de São Paulo. É autor e organizador do livro “Dominando Estratégias
e Negócios”, lançado sob o selo Financial Times, articulista da BANDNEWS FM de
Brasília e das revistas Meu Próprio Negócio e Música & Mercado. Atualmente é diretor
da Educationstore, uma spinout de universidade privada, sendo a primeira escola de
negócios do Brasil baseada na experiência do aprendizado.
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Parte III

CONVERSANDO COM
AS EMPRESAS

A

pesquisa que apresentamos a

seguir foi feita com empresas
brasileiras e visa mostrar o
cenário atual sob a perspectiva
dos

gestores

humanos.

O

de

recursos

que

buscamos

com esse trabalho foi entender
até que ponto esses gestores,
responsáveis pela contratação e
pela implantação de treinamentos
em suas empresas, dispõem de
informações necessárias para a
implantação de um projeto bem
sucedido de treinamento.
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capítulo 10

pesquisa com profissionais de rh
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capítulo 11

análise do cenário corporativo

O que realmente incentivou este trabalho foi a vontade de mostrar
ao mercado como a indústria do ensino de inglês para executivos está
organizada e, em contraponto, entender até onde o mercado que contrata
o ensino corporativo de inglês está informado e preparado para escolher
um fornecedor e buscar alternativas que, de fato, tragam resultados.

As

perguntas feitas na pesquisa foram baseadas nos próprios textos escritos
nas partes

I e II do livro, de forma que podemos comparar o que dizem os

especialistas da indústria com a visão geral do mercado corporativo.

As perguntas que fazem menção à primeira parte do livro, sobre o cenário atual,
deixa claro que os profissionais que contratam cursos para adultos, em sua maioria, concordam que:
1. O estudante, mesmo sendo adulto e tendo seu curso pago pela empresa, deve
focar todas as habilidades da língua e não somente aquela que aparentemente é mais
necessária para a empresa naquele momento. É interessante, entretanto, observar que a
soma das respostas das outras alternativas chega a quase 40% dos entrevistados, o que
demonstra que grande parte dos profissionais pode, ainda, procurar cursos que prometam
desenvolver somente uma habilidade específica do estudante, o que sabemos não ser
efetivo em termos de ensino do domínio de uma língua;
2. No que diz respeito ao processo de aprendizado dos adultos, é necessário que o
próprio aluno seja co-autor do curso, o que faz total sentido dentro dos conceitos mais
modernos da andragogia. Novamente é importante observar que uma quantidade grande
de entrevistados (25%) diz pensar que os adultos já estão com a memória comprometida
por conta da idade e que por isso terão mais dificuldade em aprender uma língua;
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3. É importante conhecer a metodologia a ser empregada pelo fornecedor. Pergunto-me, entretanto, até que ponto os profissionais não confundem “metodologia de
ensino” com “como funciona o curso”, uma vez que ao serem perguntados ao final da
pesquisa sobre quais metodologias de ensino de inglês eles conheciam, fica claro que as
metodologias mais contemporâneas não são mencionadas por esses profissionais;
4. Ser fluente é conseguir estabelecer comunicação de forma satisfatória nas quatro habilidades da língua. Ainda há uma quantidade de profissionais que pensa que ser
“fluente” é dominar a língua tal como um nativo o faz, e há ainda quem isole as habilidades de listening e speaking. Mas a pesquisa mostra que 50% dos entrevistados entende
que a fluência está ligada às quatro habilidades e não demanda, necessariamente, um
domínio nativo do idioma.
As próximas perguntas da pesquisa, relacionadas à segunda parte do livro, mostram
como as empresas classificam seus colaboradores e suas necessidades atuais de desenvolvimento da língua dividindo as quatro habilidades e considerando, ainda, os aspectos
da pronúncia e do sotaque.
Falando sobre as quatro habilidades – reading, listening, writing e speaking – é
interessante ver que o reading e o speaking foram classificados como as habilidades em
que os colaboradores têm maior dificuldade. Mais intrigante ainda é ver que, na hora de
classificar as habilidades de writing e listening dos colaboradores, a resposta mais dada
foi “não sei avaliar”, o que demonstra que, de maneira geral, os profissionais que responderam a pesquisa estão insatisfeitos com o domínio de praticamente todas as habilidades
da língua quando avaliam seus colaboradores, e ainda que não sabem medir o quanto seus
colaboradores estão aptos a entender o que lhes é comunicado em inglês e a produzir
textos no idioma.
Fica claro também que apesar de terem mencionado todas as habilidades como sendo as mais difíceis para os colaboradores, a habilidade de speaking fica bastante à frente
em termos de dificuldade, com 51% das respostas dos entrevistados.
Se, por um lado, as empresas estão insatisfeitas com o nível geral do inglês de seus
colaboradores, por outro fica claro que consideram a pronúncia importante, principalmente no contato com não-nativos; mas não consideram o sotaque como um impeditivo
para a comunicação, concordando que o importante é ser entendido.
Finalizando a pesquisa, vemos que as empresas, hoje, enxergam as redes sociais
como um fator positivo, que pode e deve ser usado como ferramenta facilitadora do
aprendizado dos executivos.
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capítulo 12

compartilhando experiências
Anne Prado  Consultora de RH*

Dentro do contexto econômico mundial no qual estamos inseridos, em que todas
as organizações otimizam ao máximo seus custos, trabalhando com equipes enxutas e
despesas administrativas com controles minuciosos, os investimentos em treinamentos
são cada vez mais escassos e sempre cuidadosamente estudados antes que a empresa
opte em capacitar os seus times.
Acompanhei uma empresa que prezava pela capacitação de seus profissionais, entendendo que aquele grupo de pessoas era o seu principal capital, e que uma equipe bem
treinada pode alavancar grandes negócios.
Na época em que desenhamos a política de treinamento para idiomas, a empresa
buscava por um fornecedor que oferecesse mais do que simplesmente as aulas de inglês,
mas um fornecedor que fosse capaz de despertar o comprometimento entre alunos, organização e instituição de ensino.
Dessa forma, organizamos uma “Feira de Idiomas” onde vários fornecedores montaram seus stands e os colaboradores puderam escolher o método mais apropriado ao seu
perfil de aprendizado e que melhor atendiam às suas expectativas.
Apenas uma parte dos colaboradores da empresa eram elegíveis ao treinamento de
idiomas, elegibilidade essa sempre vinculada à performance.
Para os elegíveis, a empresa pagava o equivalente a 80% valor do curso e o colaborador arcava com os demais 20%.
A cada bimestre o fornecedor, obrigatoriamente, emitia o relatório de frequência e
aproveitamento do curso, de forma que o RH analisava caso a caso a continuidade ou não
do benefício ao colaborador.
O idioma inglês era importante para o dia a dia da empresa: uma multinacional
americana. Portanto, de forma geral, era interessante capacitar os colaboradores nesse
sentido. Porém o que acompanhamos foi o gradativo desinteresse dos colaboradores
em permanecer nas aulas e o alto índice dos que perderam seus benefícios por baixa
frequência.
Avaliando a situação, concluímos que para o sucesso desse tipo de treinamento
seria mais interessante firmar parceria com um único fornecedor, flexível, que adaptasse
seu método de ensino conforme o perfil de cada colaborador, e de forma que se tornasse
Ensinando Inglês para Executivos Brasileiros
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nosso parceiro no sentido de estimular a frequência e aprendizado. Pulverizando os fornecedores, não foi possível esse contato mais estreito, e o relacionamento era direto com
o colaborador, o que inviabilizou a possibilidade de traçar um plano “B” de motivação.

*anne prado é graduada em Administração de Empresas com habilitação em
Comércio Exterior e pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, tendo atuado
durante vários anos como secretária. Em uma empresa multinacional norte-americana
da área de seguros, trabalhou como profissional generalista de RH. A convite de uma
start up do segmento de conteúdo customizado, aceitou o desafio de estruturar e
gerenciar a equipe de RH, onde ficou durante dois anos. Atualmente é consultora de
Recursos Humanos.

rovilson Carielo  GerenTe de rH*

As empresas costumam definir suas políticas de treinamento de acordo com as diretrizes gerais ligadas ao Departamento de Recursos Humanos. Poucas são aquelas que consideram treinamento a forma mais rápida e adequada de gerar ou melhorar a competência da
equipe, pois, tendo pressa em conseguir um colaborador já pronto para a função designada,
preferem buscar no mercado um executivo que tenha a experiência requerida.
Quando a deficiência de competência está ligada à fluência no idioma inglês a decisão em conceder treinamento encontra obstáculo ainda maior. Penso que as razões
para isso recaem em duas vertentes. Primeiro recorre-se ao currículo do colaborador e,
na maioria das vezes, ele declarou fluência no idioma. Então, como justificar, do ponto
de vista financeiro, a aprovação de um curso dessa natureza? A segunda razão é que o
departamento de RH costuma considerar cursos de inglês como um benefício; para fazer
jus a tal é necessário, por exemplo, ter certo tempo de casa, remuneração justificável ou
outras regras balizadoras.
O que tenho vivenciado nas empresas multinacionais por onde passei é que estas
apresentam fortes razões para que seja concedido curso de inglês a um executivo ou
funcionário de função importante: a deficiência se mostrou patente nas reuniões com
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a diretoria e nas comunicações com a matriz no exterior. Nesse caso, a decisão é rápida
para aprovar um curso e mais veloz ainda a cobrança de resultados. Há também o colaborador que é muito bom tecnicamente, terá uma promoção iminente, mas o job description
para a nova função requer fluência no idioma inglês.
Uma vez concedido ao funcionário cursar uma escola de idioma, resta saber quem
vai pagar a conta desse investimento. Há empresas que decidem pagar 100%; outras estabelecem porcentagens diferentes que podem chegar até ao confortável meio a meio.
Participando desse treinamento é exigido do funcionário comprovar o rendimento e atingir a melhoria esperada. Quando há insucesso, até a eficácia do método da escola contratada
pode ser questionada. Tem sido prática comum estabelecer algum nível de resultado esperado
- mensal ou por estágio -, mas a menos eficaz pode ser a avaliação ao término do curso.
A dificuldade de atingir o resultado esperado pode resultar devido a um controle
ineficiente por parte da empresa ou por desinteresse do aluno ao longo da participação
nas aulas. Entretanto, tenho percebido que o sucesso do aprendizado da língua inglesa
para executivos ocorre por meio do monitoramento e do controle e medição sistemática,
feitos em parceria com a direção pedagógica da escola contratada.

*rovilson Carielo é engenheiro, com experiência de 38 anos de atuação em
empresas locais e internacionais, das áreas de indústria e serviços, para implementação
de sistemas de Gerenciamento de Riscos, Governança Corporativa, Treinamento e
Desenvolvimento, Responsabilidade Social, Ambiental e Qualidade.

THaTiana levoraTo  GerenTe de reCursos HuManos*

O tema de capacitação de idiomas sempre é considerado um dos pontos centrais de
ações de desenvolvimento nas instituições corporativas.
As razões por esse fato são que, na maioria, os executivos e colaboradores de níveis
hierárquicos distintos que possuem carreira técnica ou comercial, apresentam oportunidade de desenvolvimento em línguas. Isso visto pela dinâmica da área de atuação e foco
em especializações na área técnica. Devido à grande exigência do mercado, a realidade
atual tem apresentado um cenário mais satisfatório, porém o segundo idioma como espaEnsinando Inglês para Executivos Brasileiros
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nhol, por exemplo, ainda encontra-se como um desafio a ser enfrentado.
Além disso, projetos relacionados ao desenvolvimento e/ou aprimoramento de idiomas são vistos como um fator motivacional e de retenção quando são oferecidos com
subsídio da instituição corporativa.
Para iniciar um projeto de assistência educacional alguns passos principais deverão
ser realizados:
1. Levantamentos das necessidades de capacitação de idiomas;
2. Perfil do grupo de funcionários que participará do projeto;
3. Identificação da existência de necessidade de ser realizado in company e/ou
disposição geográfica;
4. Orçamento dedicado para a realização do projeto;
5. Definição do fornecedor parceiro do projeto;
6. Construção de um comitê executivo para aprovações necessárias;
7. Desenho de uma política educacional;
8. Plano de comunicação interna;
9. Gestão do projeto juntamente com o fornecedor escolhido, funcionário e gestor;
10. Avaliação do projeto semestral.
Em uma das minhas experiências profissionais, o primeiro passo de levantamento de necessidades foi realizado pela área de treinamento e desenvolvimento humano, juntamente com as representantes de recursos humanos de cada departamento alinhado com cada gestor responsável.
Assim, garantimos a realidade do negócio com a necessidade de desenvolvimento do colaborador.
O próximo passo foi a identificação do perfil dos funcionários que poderiam ser elegíveis ao projeto o que era bastante desafiador, pois estes faziam viagens constantes para
diversos estados no território brasileiro. Logo se verificou a necessidade de desenvolver
um projeto in company ou com horários flexíveis de agendamento nas escolas.
Antes de avançarmos na busca de um fornecedor que atendia às necessidades do
projeto, apresentamos o mapeamento realizado com os indicados ao projeto para a validação de um comitê executivo, bem como para definir um orçamento. Por meio de uma
política com regras claras previamente definidas pelo mesmo comitê, foi escolhido o
grupo de funcionários que seria beneficiado.
A definição de um fornecedor é de fundamental importância, pois algumas questões
deverão ser consideradas no processo avaliativo. No nosso caso, o fornecedor escolhido
foi o que obteve maior abrangência nacional e flexibilidade de agendamentos, além de ter
sido aprovado nas questões metodológicas, método de gestão projeto, como relatórios de
frequência e aproveitamento on-line para facilitar a administração do departamento de
recursos humanos e acompanhamento do gestor do funcionário.
Finalizada essa etapa, cada gestor compartilhou com o seu funcionário elegido a aprovação de sua participação e política do projeto. Paralelamente, a equipe de Recursos Humanos,
juntamente com os gestores compartilhou o retorno aos candidatos não aprovados, explicando
as razões dessa decisão. É importante citar, que os funcionários que eram considerados para o
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plano de sucessão da empresa, receberam prioridade no benefício, bem como, os funcionários
que apresentaram alta performance na avaliação de desempenho realizada no ano anterior.
O projeto foi considerado um sucesso, pois apresentava regras claras e bem definidas,
possibilitando um tratamento justo para todos os colaboradores, além de ser bem alinhado
com o perfil do grupo dos funcionários que receberam o subsídio. Por meio do fornecedor
parceiro escolhido conseguimos obter um resultado eficaz, pois os funcionários conseguiram programar suas aulas de acordo com a sua disponibilidade e realizando aulas in company. Recebemos o feedback também dos gestores dos funcionários sinalizando que seus
colaboradores haviam aprimorado, nitidamente, a fluência no idioma escolhido, suportando
as necessidades do negócio e acentuando o comprometimento e motivação, inclusive dos
funcionários não aprovados, que acentuaram seu foco de obter melhores resultados para o
benefício visto como uma excelente oportunidade de desenvolvimento.
Se fôssemos avaliar possíveis oportunidades de melhorias seria sugerido um refinamento maior no momento da avaliação das inscrições pelo comitê executivo. Alguns
funcionários foram eleitos para o projeto por não apresentarem o nível necessário do
idioma, sendo que esse conhecimento fazia parte da sua descrição de cargo inicial no momento do ingresso à corporação e, por algumas variáveis (como a dificuldade de contratar
profissionais da área específica com o nível de idioma almejado, por exemplo), lhes foi
concedido o benefício. Uma informação a ser compartilhada é que os fornecedores que
são parceiros de projetos de assistência educacional a idiomas, possuem uma excelente
oportunidade de expansão, pois existe uma carência desse tipo de prestador que tenha
representação nacional.

*THaTiana levoraTo é gerente de Recursos Humanos para a América
Latina da Acision Telecomunicações Sul América Ltda. Graduada em Psicologia pela
Universidade Mackenzie e com MBA Internacional em Gestão Estratégica de Pessoas
pela FGV, possui dez anos de experiência na área de Recursos Humanos, tendo
trabalhado em empresas como: CPM Braxis, Banco ABN Amro Bank, America Power
Conversion Ltda e Alcon Laboratórios Ltda. Thatiana também possui formação em
Coach pela Federação Brasileira de Coaching e nas metodologias Targeted Selection
Trainner, Topgrading Process , Quantum e Disc. Participou do programa Profissionais &
Negócio; foi entrevistada pela revista RH Central e ganhou o Prêmio RH Cidadão 2005
– Gestão RH, com o projeto Valorização da Diversidade.
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conclusão

Carta da organizadora

Fiquei extremamente satisfeita com o resultado do livro e espero que este sirva para
o propósito que o originou: mostrar que existe uma indústria séria de ensino de inglês
para executivos no País, formada por pessoas que estão no business de ensinar um idioma, muito mais do que no business de simplesmente vender cursos.
Foi uma experiência extremamente enriquecedora ter trabalhado com tantos profissionais que contribuíram com seus textos e trocaram vivências, compartilhando conhecimentos e gerando esse material que, tenho certeza, poderá ajudar outros profissionais
da área do ensino, tanto quanto dar um respaldo maior aos profissionais do mercado
corporativo que precisam optar por um fornecedor na hora de implantar um curso de
inglês em suas empresas.
Fico realmente feliz em constatar que tantos profissionais de qualidade compartilharam com o projeto e compraram a ideia de que ao oferecermos melhores práticas para
o mercado, criamos uma condição melhor de trabalho para todos nós.

Carol Olival

Ensinando Inglês para Executivos Brasileiros

Ensinando Inglês.indd 97

97

24/11/2011 10:59:33

Ensinando Inglês.indd 98

24/11/2011 10:59:34

APÊNDICE

Agradecemos aos autores da
parte II do livro, que gentilmente
desenvolveram para o apêndice
deste livro um modelo de aula
com foco no desenvolvimento
da habilidade sobre a qual eles
escreveram.

Na

sequência você

pode conferir o planejamento de
uma aula modelo recomendada
por eles.
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Aims


Warm-up: triggering
2 - estabilishing
purpose

4´
Ss  T

TS

Focus T S

Group

Group

5’

Getting deeper into
the text - 2

5´

Getting things
together
Ind  Group

Ind  Pair  Group

T  Ss  Pairs  Group

T = Teacher Ss = Students Ind = Individual

5´

AFTER READING PHASE

Getting deeper into
the text - 1

5´

WHILE READING PHASE - intensive reading

Ind  Pairs

5´

Checking
comprehension

T  Ss

Scanning

Individual

5´

Skimming

3’

10´

WHILE READING PHASE - Extensive reading

Warm-up: triggering
1 - activating
background
knowledge

3’

BEFORE READING PHASE

Stage & Time


Aula sugerida por Florinda Marques

Ss answer questions orally or written depending on the task: Have you had a similar experience? Tell the group. Suppose
you work for ‘Serious Play’ - prepare a presentation of 5 minutes about what the company does.

Teacher gives stds some exercises on cohesion: reference words & linking words, etc.

Teacher gives stds some exercises on vocabulary: word formation, cognates, dictionary skills, etc.

They check answers as a whole group. Teacher clarifies all doubts and asks some more questions to check comprehension,
such as: what was the most interesting you read in the passage? Do you think the ‘Serious Play’ is successful? Etc.

Students will find the answers of the previous exercise individually by finding in which line the answer is. Then they will
compare their answers in pairs and find the correct answer.

Teacher will ask Ss some more specific questions: How many companies are mentioned? And Universities? What places countries or cities are mentioned? How many paragraphs are there? What is the topic of each? What is ‘Serious Play’? Why
is it ‘effective’? Teacher also checks if Ss have come up with other questions.

Teacher gets Ss to answer the questions written on board, and clears doubts.

Teacher will distribute the text (or ask Ss to open their books to page ??) and ask them to find the answers to their
questions and to write down any other question that might think of.

Teacher writes title and subtitle on board and asks Ss to write down three questions they think they might get an answer
in the text. (They can also use the questions you have asked and the subtitle as reasons to read). Teacher writes down
some questions on board.

Teacher will activate background knowledge, motivate Ss, and also set a purpose to read by eliciting ideas & asking them
some questions, before writing the title on the board (you can bring some Lego bricks to class). Did you play with Lego
when you were young? What did you like to make with the bricks? Have you ever played with them as an adult? How do
you think Lego can be used in a company? What kind of companies would be interested in using Lego bricks? Etc.

As an example, we’re going to be based on a passage taken from The Economist July 7th, 2007 p.66, Piecing Things
Together. What companies can learn from playing with Lego.

Procedure

TO THE TEACHERS: AN EFFECTIVE READING CLASS
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Warm up/pre-listening:
Introducing the topic

Discussion

Instructions: listening task

Listening activity

Post-listening task

Wrap-up

5’

5’

1’

6’

5’

10’

T = Teacher Ss = Students Ind = Individual



Aims



Stage & Time

Group

Group work

Individual work

TSs

Group

Group

Focus T S

Aula sugerida por Henrick Oprea

The teacher then asks each group to read their versions of the bits played in class and compare with the original version.
After all sentences have been checked, the teacher either distributes copies of the transcript to students or refer them to
where it is in the book. Students then check their versions. The teacher wraps up the activitiy by asking students which parts
of the listening where the hardest for the students, and works on the difficulties appropriately (is it a vocabulary problem? Is
it a pronunciation problem?)

The teacher puts students in groups of 3 (or in pairs depending on the size of the class) and tells students they are
supposed to try to reconstruct the listening passage based on their notes. Students compare their notes and try to rewrite
the story exactly the way that it was said.

Students listen to the passage for the first time. As soon as it is over, the teacher gives instructions for the second time the
students are going to listen to the passage. The teacher tells students that they are going to hear the passage again, but
now he or she will pause the listening after every 10 to 20 seconds (the teacher should wait until a sentence is complete
to pause). The pause will last for 15 seconds, and the students are to write down notes of the passage. The teacher
informs that there won’t be enough time for students to write down everything they heard, so they should focus on taking
notes in a way they can remember the passage later on.

At this stage, the teacher tells students they are going to listen to a passage based on the topic they’ve just discussed, and
asks students to get a piece of paper and a pencil. First, students are to put everything away and just listen carefully to
the passage, without taking any notes.

Based on the words on the board, the teacher and the students discuss why these words are related to the topic and try to
work on examples of collocations.

The teacher starts by asking students about the topic of the listening passage that is going to be used in class. In order
to do so, the teacher writes the topic of the listening on the board and gives students three minutes to come up with as
many words/phrases they can think of that are related to the topic. The teacher then writes down the words/phrases on
the board and focuses on the correct pronunciation of these. The teacher also takes advantage of this stage to write some
phrases that are going to appear in the listening as a way to pre-teach important vocabulary.

Procedure

TO THE TEACHERS: AN EFFECTIVE LISTENING CLASS
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Controlled practice: grammar & structure

Wrap-up: concluding the class

30’

15’

T = Teacher Ss = Students Ind = Individual

Controlled practice: grammar & structure

15’

Group

Groups exchange messages and try to correct one another. Teacher walks around helping groups. After
all compositions are corrected/ revised, teacher assigns homework: students should reply to the message,
individually, and bring the composition to the teacher in the following class.

Teacher divides students into groups and distributes slips of paper with different themes for messages
(Example: You cannot have meeting tomorrow, want to rebook it for next week). Students have to write
a letter to communicate the message. They may use google and dictionaries as source of information (this
aspect is essential, as students will need to learn how to write without the presence of a teacher when they
are at work).

Based on the level of the students and the grammar structure they know, teacher elicits how many
paragraphs the message should have. He or she elicits how to start each one of them and writes the
beginning of the paragraphs on the board, showing the grammar structure needed but leaving gaps for stds
to complete regarding the objective of the message.

TS

Group

Teacher asks students to write down a plan with what has to be mentioned in a specific message (teacher
chooses a type of message to work with) they have to write. Ss compare plans and teacher facilitates
sharing with the whole group.

Teacher elicits, with students, what different types of messages they know (e-mail, letter, minute, fax, etc).

Procedure

Aula sugerida por Fabiano Garcia

Group

TS

Warm-up: set the context

Controlled practice: prepare vocab /
structure

5’

Focus T S



Aims

15’



Stage & Time

TO THE TEACHERS: AN EFFECTIVE WRITING CLASS
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Warm-up: set the context

Controlled Written Practice: introduce the topic and
check students´ knowledge about the theme with
controlled exercise

Controlled written practice: guided discovery, help
students come up with the rules of the compative form

Clarification: clarify meaning and form of the
comparative form.

Controlled written practice: check students´
understanding of the topic

Controlled oral practice: provide speaking opportunity
(controlled) for students to use the comparative form

Wrap-up: conclude the class

5´

9´

5´

5´

8´

8´

5´

T = Teacher Ss = Students Ind = Individual



Aims



Stage & Time

T  Ss

Pair

Individual

Teacher gets feedback from the students to check if they have similarities among them.

Students have a conversation to get to know how they usually get in touch with people, their
families, friends and classmates. They have to find out if they use the same way to communicate
with those different groups of people.

Students receive a dialogue with some gaps. They have to fill in the gaps with the correct
comparative form of the adjectives in the brackets.

Teacher checks students’answers and elicits the rules of the comparative form.

Students receive an exercise with the sentences and adjectives of the previous exercise. Now,
students have to write the correct form of the adjectives in the spaces provided in the sentences.
Then, they check their answers with a peer.

Ind  Pair

T  Ss

Each pair of students receives slips with some sentences like “Cell pnohes are
…………………………. Regular phones” and other slips with adjectives (fast, slow, etc). They
have to match the adjectives with the sentences.

Teacher will introduce the contet to students by telling them: today we will talk about means of
communication. What means of communication do you use the most? I use my cell phone every day.
What other means of communication do you know? Make a list of them in two minutes.

Procedure

Aula sugerida por Andreza Lago

Pairwork

TS

Focus T S

TO THE TEACHERS: AN EFFECTIVE SPEAKING CLASS
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Warm-up: raising students´background knowledge
Clarification

5´

5´

Wrap-up

10´

T = Teacher Ss = Students Ind = Individual

Recognition of different pronunciation elements

5´

5´

Production and Perception of linkups

Raising-awareness of linkups

5´

5´

Silent reading

Integrated Pronunciation Practice

10´



Aims



Stage & Time

Teacher gives a last hand out with a True or False exercise. The exercise asks questions on
the pronunciation of words contained in the questionnaire, (For example: words that have
the same spelling but have different pronunciation; words with silent letters, etc). Ss have to
answer individually, compare in pairs and then correct with the teacher.
Ss then compare the results they had in the questionnaire and find out who is the winner. For
example: the questionnaire can be about “How green are you”, and then by the end of the
class, students can compare who is the greener person in the classroom. Teachers can adapt
this activity to any other theme.

Ss T

Teacher will ask Ss to find other examples of linkups [they can find out] in the sentences from
the questionnaire. Ss start individually, then compare in pairs. Teacher corrects with the whole
group.

Teacher then hands out another exercise in which stds have to mark the linking [È] in
sentences extracted from the text. Ss do it individually, compare in pairs, teacher corrects.
Ss then repeat in group the sentences focusing on reproducing the link while saying the
sentences.

Teacher will hand out an exercise with words extracted from the quiz in which students have
to mark the stressed syllable of the words. Ss do it individually, compare answers in pairs,
teacher corrects. Ss then repeat in group the words, focusing on stressing the correct syllable
of the word.

Individually

T whole class

Individually

Individually

Students will read and answer the Quiz.

Teacher will hand out a quiz about the topic and read out aloud at natural speed , explaining
new vocabulary items.

T  Ss
Individually

Teacher will introduce a topic by writing a word in a circle on the board. Students will
contribute with as many meanings /associations as possible.

Procedure

Aula sugerida por Elizabeth Pow e Sonia Godoy

T  Ss

Focus T S

to the teachers: an effective pronunciation class
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