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IDIOMAS

Persistir para não desistir
Apenas 20% dos alunos que iniciam um curso de inglês chegam ao final
DANIELA BORGES
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

É bem provável que você conheça alguém que começou a
fazer um curso de idiomas e
desistiu antes de concluí-lo.
Quem sabe você mesmo já não
passou por isso? O fato é que
aprenderumnovoidioma ésempre um desafio, principalmente
para os adultos. A desistência é
o principal obstáculo de quem
quer aprender outra língua.
"Levando-se em conta o mercado de ensino de inglês no
Brasil, apenas 20% dos alunos
que iniciam o curso no nível
básico chegam ao final do nível avançado sem ter abandonado sequer uma única vez o
curso", afirma Julio César Vieitas, gerente acadêmico do Centro Britânico Franquias, com
unidade em São José.
Há vários fatores que levam
ao abandono e envolvem, segundo Vieitas, desde dificuldades financeiras que afetam o

1,5
ano
é o tempo máximo que
dura o “fôlego” do
aluno antes de desistir

portamento que indica essa fragilidade. Geralmente, ele se
atrasa com frequência, falta
bastante às aulas, tem dificuldade de aprendizagem, problemas de relacionamento com
colegas e professores e questões de cunho pessoal que afetam a concentração e a aprendizagem. "A máxima que endossa

o conceito de aluno em risco é
todo comportamento que afete
o processo de aprendizagem."
Para virar o jogo e se tornar
um aluno perseverante, o mais
recomendável, segundo Vieitas, é abordar o professor ou,
preferencialmente, o coordenadorpedagógico e relatarsua dificuldade. "Este último é a pessoa

mais preparada para encontrar
soluções para os problemas que
levam à desistência. Por exemplo, o coordenador pedagógico
pode transferir um aluno que
chega constantemente atrasado para um dia/horário mais
adequado", completa. Segundo
ele, o melhor antídoto para a
desistência é a motivação. 

PROCESSO
Saberquais estratégias
funcionam,quais falhas
prejudicame eliminálasdo dia adia, tornam
oprocesso mais eficaz
aluno em qualquer momento
durante o curso (que leva anos)
até questões de cunho pessoal
como motivação ou o surgimento de outras prioridades. "Há
também a necessidade de
aprendizado rápido por parte
de um número significativo dos
discentes, especialmente os
adultos. Essa expectativa é dificilmente atendida, o que leva à
frustração e desistência", diz.
Existe, inclusive, o perfil do
estudante com potencial para
desistir. De acordo com o gerente do Centro Britânico, o
“aluno de risco” tem um com-
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Depois de cinco tentativas de concluir o curso de inglês, o administrador Wilson Siqueira, de São José, encontrou motivação para não desistir

EXEMPLO

Dificuldade deve ser vencida a cada aula
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Depois de começar e parar o
curso de inglês por cinco vezes, o administrador Wilson Siqueira,32 anos, de São José, conseguiu superar a desmotivação
que persegue os iniciantes.

"Quando não se vê resultado nos
estudos, as dificuldades com a
língua acabam desmotivando, o
que aumenta a evasão", explica.
De acordo com ele, o fôlego costuma durar entre um ano e um
anoemeio,depoisdissoodesânimocostumaprevalecer.

Siqueirarecomendaqueoaluno que está pensando em abandonar as aulas pare e reflita que
todo aprendizado demora. "Não
é de um dia para o outro que
seremos fluentes em outro idioma. As dificuldades devem ser
superadas a cada aula e com es-

forço." Foi assim, mudando de
atitude,queoadministradorchegouao nívelavançado 2do curso
no centro Britânico e em breve
deve prestar o CAE (Certificate
In Advanced English) de Cambridge. "A melhor forma de venceradesistênciaéperseverar." 
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5 ERROS MAIS COMUNS DOS DESISTENTES
kERRO 1: ANSIEDADE
A vontade de aprender rápido
demais gera ansiedade que
dificulta o processo. Dominar
outra língua requer tempo de
dedicação. Estabeleça um
plano coerente com sua
exposição ao idioma e seu foco.
Crie metas realistas
kERRO 2: INVESTIMENTO
Pagar escolas caras ou
professores particulares não é o
bastante. Muitos aprendem com
os piores recursos e contextos,
enquanto outros que possuem
tudoa seu dispor não sabem
tirar proveito. O que contaé a
dedicação.Estude gramática,
vocabulário e pratiquecom
amigos e professores
kERRO 3: TRADUÇÃO
Quanto mais se expressarem
inglêssemrecorrera tradução
maiseficienteseráa
aprendizagem.Esse hábito de
"pensar em inglês" vem com a
prática constante e uma

exposição consistente. Ao invés
de traduzir palavras, pense em
expressões que são usadas em
determinadas situações. Uma
ótima fonte são os seriados
kERRO 4: FALTA DE TEMPO
Muitas vezes o que falta é
organização. Dá para estudar no
carro ou ônibus. Ouça os diálogos
de algum podcast e preste atenção
na entonação, tonicidade e
melodia da pronúncia. Dá para
estudar 20 minutos na hora do
almoço, ou enquanto assiste
filmes e séries (colocar legenda
em inglês ou pausar quando não
entender uma expressão)
kERRO 5: PERFIL
Há diferentes estilos de
aprendizagem. Alguns tendem a
aprender memorizando e
repetindo, outros gostam de
praticar. Há quem goste de se
aprofundar em gramática e só
então se comunicar. Há ainda
aqueles que preferem estudar
por meio de músicas e filmes.

Para Wilson Siqueira, que superou a desistência, o que mais desmotiva o aluno é quando ele não vê o resultado

