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Introdução 

As escolas brasileiras não desenvolvem alunos bilíngues! 

Sabemos que as instituições não compreendem como 

acontece esse processo pedagógico e isso é um problema 

para a aquisição da segunda língua pelos alunos. 

O inglês não é aprendido e nem vivenciado da mesma forma 

com que estudamos matemática, história ou geografia. Ele 

também não é aprendidas da mesma forma, pois a língua é 

viva e participa das nossas formas de nos expressar, imaginar 

e criar identidades. 

Entendemos que as pessoas bilíngues crescem falando duas 

línguas e são capazes de falar tanto uma quanto a outra sem 

esforço. E é por isso que as escolas precisam reformular a sua 

forma de ensinar o inglês para formar alunos que aprendam e 

não decorem a língua. 

Para aprender o inglês, as escolas precisam focar no 

desenvolvimento do hemisfério direito dos alunos. 

Se você está muito interessado em saber mais 

sobre como formar alunos bilíngues, 

continue lendo este e-book! 



Qual a diferença 
entre aprender 
e adquirir? 

Essas duas vertentes pedagógicas se diferenciam na forma 
de entender o inglesa. 

Sabemos que a língua não se ensina e não se aprende, e isso 
se torna um problema líquido das escolas. Por outro lado, 
tudo que se ensina e se prende é uma matéria dura. 
O que já nos leva a entender como esse processo de 
aprendizagem perpassa por outros caminhos que não a forma 
de aprender tradicional, que é utilizada nas escolas. 

A aprendizagem é o desenvolvimento formal e consciente 
da língua, que acontece por meio da explicação de regras. 
Esse processo é feito de forma consciente, resulta de uma 
intenção de aprender e é preciso esforço para fazer o uso 
desse aprendizado. 

A aquisição é o desenvolvimento informal e espontâneo da 
língua. Ele acontece por meio da vivência e sem um esforço 
consciente.Esse processo é feito de forma natural, espontâneo 
e acontece por meio da interação. 

O bilinguismo não é uma aprendizagem, ele é uma aquisição. 
Quando as crianças são expostas ao convívio com a língua 
estrangeira, elas aprendem de forma mais natural. � 



O inglês só se verifica na prática, pois se a pessoa se 

comunica em inglês e fala a língua, se não, ele não tem o 

seu domínio. As escolas se preocupam mais com as 

certificação do que com o processo pedagógico e é preciso 

ser mais fluído nesse caso. 

Tudo que adquirimos vem do lado direito do cérebro. 

Aprender uma nova linguagem, uma forma de se comunicar 

vem junto com a emoção, intuição e percepção de saber ler 

os gestos de outra pessoa. 

Esses conhecimentos não podem ser testados, as crianças 

precisam ser expostas a essa vivência e a língua. 

Para medir esse entendimento, precisamos observar a 

resposta das crianças aos estímulos do seu dia a dia. 

Se uma criança assiste algum desenho e consegue rir de 

acordo com o diálogo e acontecimentos na tela, consegui

mos perceber a sua interação com aquele meio e que a 

criança está acionando a percepção da língua. 

Não tem como ensinar inglês da mesma forma lógica e 

sequencial que se ensina todo o resto. 



Quais as falhas 
mais comuns na hora 
de ensinar o inglês? 

As escolas brasileiras falham no ensinamento do inglês para 

os alunos. Esse erro acontece principalmente no início do 

relacionamento do aluno com a Língua e no processo 

pedagógico. 

Separamos 5 falhas que as escolas cometem: 

1. O processo de aquisição de uma língua tem uma lógica

inalterável, que é ouvir, falar, ler e escrever

E Impossível alterar essa ordem, pois ninguém escreve antes

de falar e ninguém fala antes de ter ouvido.

As escolas às vezes fazem uma mudança e Levam a escrita 

para frente e se esquecem dos processos fundamentais, 

que são os alicerces de qualquer escrita e Leitura eficiente. 

Para não atrapalhar essa Lógica, as escolas que focar no 

primeiro trecho que é o de ouvir e falar, para promover um 

relacionamento com a Língua. 



2. É imprescindível que o aluno decida querer falar inglês.
Todos os alunos querem falar inglês, mas ninguém quer
aprender inglês. E é trabalho da escola mostrar que a língua
é útil, não é difícil e é possível para ele.

O foco é construir um laço emocional positivo para que o 
processo seja significativo para ele. E a falha na criação 
desse relacionamento muitas vezes vem da própria escola 
que não tem paciência para isso. 

A criação desse relacionamento é demorada e quando se 
escolhe ir por esse lado, a impressão que os professores ou 
familiares podem ter é de que eles não estão trabalhando. 
Isso leva a busca pelas atividades dos livros para materializar 
o aprendizado.

3. A escolarização como cultura não tem paciência curricular.
Acreditamos que é preciso investir na pedagogia da paciência
no primeiro trecho, em coisas que aparentemente não
parecem trabalho e que são quase brincadeiras pedagógicas,
como o laço emocional e a imersão.

Depois, conseguimos ver o crescimento exponencial de 
aprendizado da língua. E é por isso que percebemos que 
qualquer coisa vale sendo que proporcione o contato com 
a língua. 



A escola precisa aceitar e colocar no seu currículo que nos 

seis primeiros meses é preciso expor a criança a língua. 

Esse processo deve ser feito semana após semana para que 

os alunos criem a percepção da língua. 

E preciso fazer um currículo de treinamento e de exercitar 

a língua. 

4. Impossível separar imersão de produção.

Não é verdade que o aluno tem que ouvir para depois falar,

sabemos que ele acabará falando depois. O que importa é

ele perceba que no primeiro dia que ele ouve aquela língua

é para ele se comunicar.

Durante esse processo de aprendizado, ele tem que fazer 

tentativa, que seja de linguagem corporal, gestual, palavras 

inventadas, para puxar o aluno para que eles entrem em 

contato com o inglês. 

O professor não pode somente falar, ele precisa receber 

algo dos alunos, pois a imersão e produção são uma troca. 



4. Não existe um processo eficiente, no primeiro trecho de

relacionamento com a língua se você não tem frequência

e intensidade.

Temos com exemplo a realização de exercícios. Sabemos

que não adianta fazer atividades físicas de 15 em 15 dias.

E preciso treino e prática.

Com o inglês é a mesma história. Se conecta a criança com 

o inglês e depois demora 5 dias para conectá-la de novo.

O Vivadí faz o maior esforço para trocar a relação esporádica 

para uma relação permanente. Porque essa permanência 

da intensidade alavanca o processo de aquisição da língua. 

Por que apostar na imersão 
das crianças para a apren
dizagem de outra língua? 

O conceito de carga-horária não passa por quantas aulas 

os alunos têm, mas sim por quantos momentos ele se 

contacta com o inglês como língua. A imersão acontece 

quando o aluno se conecta totalmente com a língua e 

aprende de uma forma mais natural. 



Mencionamos no tópico anterior que os alunos ficam muito 

tempo sem ser expostos à língua inglesa e isso prejudica o 

processo de aquisição. 

Como exemplo de imersão, temos as escolas internacionais 

que não são só internacionais, porque se fala inglês na sala 

de aulas, mas porque o inglês é a atmosfera que envolve 

tudo aquilo. Esse ambiente é permanente e faz parte do 

cotidiano. 

A intenção da imersão é fazer com que o inglês seja como 

a tecnologia. Não se dá aula de tecnologia, se dá aula com 

tecnologia, assim, não se dá aula de inglês, mas se dá aula 

em inglês. 

Quais territórios são ativos 
no desenvolvimento 
da aquisição do inglês? 

Existem dois territórios que as escolas podem ativar para 

promover que os alunos consigam adquirir o inglês. 

O espaço de casa 

O território simbólico 



1. O espaço de casa

Quando falamos de aprender nesse território, não estamos

nos referindo ao dever de casa, mas sim de um ambiente

em que o aluno tenha contato com a língua de forma menos

escolarizada possível.Por isso, não existe avaliação ou registro

do que é feito. As crianças precisam ganhar horas de contato

com a língua.

O importante é que elas não se sintam como se estivessem 

fazendo o dever de casa para a escola ou para os pais. 

E utilizar a tecnologia em módulos pequenos que ganham 

tempo, mas que expõem o aluno à língua. 

2. O territorio simbólico

Qual o discurso da escola a respeito da importância do inglês?

Para muitas instituições, o inglês não está presente no seu 

discurso, nem no imaginário e nem no simbólico.A língua está 

à margem. Se a escola não considera como algo importante, 

muito dificilmente as crianças vão entender que o inglês é 

relevante. E preciso fazer uma proteção simbólica perante o 

trabalho de desenvolvimento do inglês que será desenvol

vido em casa e dentro das salas de aula. 

Além do espaço físico, o objetivo é criar uma conexão com 

a língua. As escolas têm que propiciar o ambiente especial 

para o desenvolver o inglês e ao perceber a sua presença, 

os alunos começam a identificar a sua relevância. 



Conclusão 

Atualmente, nos encontramos em um dos melhores momen

tos para realizar a imersão das crianças na língua inglesa. 

Se fosse a alguns anos atrás, teríamos a dificuldade em 

encontrar formas de encontrar ferramentas para estudar 

outra língua. 

Percebemos que as escolas e as famílias precisam trabalhar 

em conjunto para conseguir criar um ambiente de imersão 

para a aquisição da segunda língua pelos alunos. 

Esse processo de aprendizagem não é linear e no início da 

aprendizagem, poucos se mostram totalmente interessados 

naquilo. No entanto, as escolas precisam fazer isso acontecer. 

A ativação tem que ser feita para conquistar e as escolas 

têm que incentivar os alunos a querer aprender a língua. 

Por isso, o Vivadí aposta tanto que as escolas façam com 

que os alunos tenham espontaneidade para aprender a língua. 



Para promover essa vontade de aprender inglês, o Vivadí 

criou o Programa de Inglês, que tem como foco: 

• A formação a formação de crianças da Educação Infantil

e do Fundamental 1;

• Utiliza metodologia focada na formação de crianças bilíngues;

• Promove a imersão e frequência dos alunos que resultem

na produção significativa do inglês;

• Ativa territórios que vão além da sala de aula;

• Impacta as escolas, os alunos e as famílias com uma

plataforma 100% digital.

Quer conhecer mais sobre o nosso programa? 

Entre em contato com a equipe do Vivadí! 



www.vivadi.com.br
www.familiasvivadi.com.br/especial
www.instagram.com/vivadi.br



