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RESUMO  
 
 
 
 Esse trabalho tem como objetivo investigar os constructos teóricos que fundamentarão nossa 
pesquisa, cujo objetivo é analisar as experiências vivenciadas por crianças de três e quatro 
anos, participantes do programa bilíngue de uma escola particular situada em Fortaleza, 
Ceará. Através da promoção da interação como pedra fundamental do ensino-aprendizagem 
de Língua Estrangeira, investimos na transdisciplinaridade (MORIN,1995) a fim de 
possibilitar que a apropriação de capacidades lingüísticas pelas crianças, aconteça de forma 
gradual e significativa.  Através de atividades centradas na ludicidade e na conexão com 
diversas áreas de saberes significativos (matemática, ciências naturais, consciência corporal, 
etc), possibilitamos as crianças a criarem as suas hipóteses e a refletirem a partir de suas 
experiências concretas, ao desenvolver a autonomia, respeitando seu processo individual de 
desenvolvimento uma vez que a instigamos expressar as suas possibilidades. Dessa forma, 
acreditamos que essa abordagem sócio-formativa inerentes às práticas pedagógicas apoiada na 
teoria vygotskiana no que diz respeito à criação de redes de significados mediados sócio 
emoticamente (VYGOTSKY, 1934/2009) poderão nos trazer resultados positivos em relação 
á  aquisição e desenvolvimento da língua inglesa.  
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ABSTRACT  

 

 

This job aims to investigate the theoretical constructs that will base our research, aiming to 
examine the experiences of children age three and four years, participants in the bilingual 
program in a private school in Fortaleza. By promoting interaction as the cornerstone of 
teaching and learning of foreign language, we invested in transdisciplinarity (Morin, 1995) in 
order to enable the appropriation of language skills by children, happen gradually and 
significantly. Through activities focused on playfulness and connection with several 
significant areas of knowledge (mathematics, natural sciences, body awareness, etc.), we 
allow children to create their assumptions and reflect from their concrete experiences, to 
develop autonomy, respecting their individual process of development since the urge to 
express their potential. Thus, we believe that this approach inherent formative socio-
pedagogical practices supported by Vygotskian theory regarding the creation of networks of 
partner emotionally mediated meaning (Vygotsky, 1934/2009) can bring us positive results in 
relationship to the acquisition and development of English.  
 
Key words: Bilingualism, Upbringing, transdisciplinarity, mediation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Tal artigo tem como objetivo explicitar a relação entre transdisciplinaridade, ensino 

bilingue e ludicidade, trazendo por meio de uma pesquisa bibliográfica elementos teóricos 

para explicar tal relação.  

Com intuito de compreender criticamente o processo de aquisição e do 

desenvolvimento da segunda língua pelas crianças despertou a necessidade de investigação de 

como as práticas pedagógicas podem ser decisivas e impactantes na formação dessas crianças, 

sendo estas, protagonistas na construção desse novo saber que as possibilitará a inserção 

social em língua internacional, e, consequentemente uma maior habilidade cognitiva, afetiva e 

multicultural de forma que essa educação seja a favor da criança e não contra ela, como cita 

Brandão ( 1987):  

 
 (...) é uma educação contra a criança, que não leva em conta o que ela é, mas olha 
para o modelo do que pode ser, e que anseia torná-la depressa o jovem perfeito (...) e 
o adulto educado (...) (p.47) 
 
 
 
 

Discutiremos sobre pontos de grande relevância para a realização desta pesquisa, onde 

muitos conhecimentos foram aprofundados como: o processo de aquisição da língua inglesa 

por crianças pequenas, relacionando a importância da imersão dessa nova língua, bem como 

sua cultura, o ensino aprendizagem na perspectiva transdisciplinar do currículo escolar, uma 

vez que essas crianças levam para suas casas e suas relações sociais os aprendizados 

adquiridos na escola e a importância das relações afetivas entre educador e educando, cercado 

de práticas lúdicas que impulsionam uma aprendizagem significativa e prazerosa. 

 

 

 

 

 

 

 



1- A EDUCAÇÃO BILÍNGUE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CRIANÇA 

ATUANDO ATIVAMENTE EM SUA APRENDIZAGEM. 

 

 

Com o intuito de oferecer às crianças a língua inglesa como segunda língua (doravante 

L2). Dar oportunidades de irem além deles mesmos, capazes de repensar suas ações como 

seres humanos atuando de forma distinta e criativa em seus contextos sócio-histórico 

culturais, através da concepção da linguagem como meio de traduzir os eventos do existir 

humano pelas interações socialmente situadas.   

O alvo da pesquisa são crianças que se encontram em processo de letramento na língua 

materna, aceitável que estas não se comuniquem com a L2 na forma escrita, mas façam um 

bom uso da L2 na forma oral e que muitas vezes apareçam em seus discursos o uso 

concomitante das duas línguas, pois, segundo Confortin & Fernandez (1993) “(...) a cultura e 

a civilização são inseparáveis da língua (...)”, assim se faz importante ressaltar que são 

crianças que estão em um cenário de imersão à L2 e no mesmo ambiente escolar ora falam e 

atendem a comandos em português ora tenham que fazer o mesmo em inglês, o resultado 

dessa relação tênue de separação das línguas sejam “conflituosas”, como é bem explicado por 

Brown (2000) quando resultado dessa prática seja: a apreciação do amor, da intimidade, e 

respeito à sabedoria da idade entre o uso L2 e língua materna.”   

Diante de uma mudança crescente na sociedade, que hoje nos coloca com uma 

internacionalização descomedida, conta com a globalização, que traz consigo, a várias 

tecnologias, as quais possibilitam a todos, inclusive, às crianças, desde a mais terna idade, o 

acesso à internet, à comunicação de fácil acesso com pessoas em diferentes lugares do mundo. 

Esse contato com outras culturas amplia o conhecimento de mundo e possibilita que, 

cada vez mais jovens, as crianças pensem e questionem sobre os acontecimentos que as 

cercam, fazendo-as refletirem e aguçando sua criticidade. A necessidade de se falar outro 

idioma é um fenômeno que atinge o mundo inteiro, e é claro que essa tão crescente procura 

por um outro idiomas tenha reflexos na escola, que procuram adequar-se às necessidades de 

sua comunidade e melhor preparar suas crianças para o mundo que as espera. 

 Hamers e Blanc (2003. P.26) grifam o caráter multidimensional do Bilinguismo e 

definem seis critérios para definir a bilingualidade, são esses: organização cognitiva; idade de 

aquisição; presença da segunda língua na comunidade e no ambiente; status relativo das duas 

línguas; identidade cultura e pertencimento ao grupo. 



 Essa necessidade de proporcionar às crianças outro idioma cada vez mais cedo, é pela 

idéia de que quanto mais jovem a criança é exposta à L2 mais facilmente é apreendido por ela 

e mais facilmente, diferentemente do adulto, ela se tornará uma criança bilíngüe, por aprender 

a nova língua na íntegra e não por tradução, pois a criança é confrontada a pensar para se 

comunicar e não traduzir a L2.  

 A esse respeito, Brown (2000) afirma que o pensamento popular conceitua a criança 

como “um aprendiz que necessita despender menor esforço” que um adulto, frente à 

aprendizagem da língua estrangeira e que, portanto, possui melhores chances de sucesso em 

relação ao processo. 

 Para se obter sucessos no resultado de aprendizagem dessa L2 pelas crianças é 

substancialmente importante que vários fatores como o tempo de exposição à L2, a qualidade 

e a variedade dessa exposição,  a adequação dos objetivos das aulas ao contexto no qual as 

crianças estão inseridas, como levar em consideração seus conhecimentos prévios e trazê-los 

como aliados no processo de aquisição dessa nova língua, não podemos deixar de mencionar 

a importância da pro eficiência, habilidades e conhecimentos que o professor detêm, não só 

no âmbito da L2, mas também, e principalmente, como as crianças se desenvolvem e 

aprendem línguas estrangeiras, para que saiba como mediar suas ações e planejar sua prática 

pedagógica com propriedade e as crianças alcancem os objetivos traçados. 

 

 

2- O ENSINO E APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA TRANDICISPLINAR 

DO CURRÍCULO ESCOLAR. 

 

 

A promoção da interação como pedra fundamental desse ensino aprendizagem, 

levando em consideração a transdisciplinaridade. segundo afirma Morin (1982) 

 

 
É na transdisciplinaridade que há a superação e o desmoronamento de toda e 
qualquer fronteira que inibe ou reprime, reduzindo e fragmentando o saber e 
isolando o conhecimento em territórios delimitados. 

 

 

 Para que apropriação da L2 seja de forma gradativa e significativa, com atividades e 

momentos vivenciados centrados na ludicidade e na conexão com as diversas áreas do saber 



(matemática, ciências naturais e sociais, expressão corporal, etc.), a fim de promover nas 

crianças o levantamento de hipóteses e reflexões a partir das experiências concretas e assim 

levá-las à autonomia, respeitando o processo individual das mesmas e instigando suas 

possibilidades e a fim de gerar avanços no desenvolvimento pessoal de cada uma, conforme 

citado por Freire ( 2008): 

 
Não há inteligência (…) que não seja também comunicação do inteligido (…) A 
tarefa do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável 
prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, 
produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado.” (P.37)    

  

 

A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao 

mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer 

disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos 

é a unidade do conhecimento. 

A transdicisplinaridade propõe uma aprendizagem não fragmentada, havendo uma 

apropriação mais significativa e possível de se identificar no “mundo real”, sendo assim a 

escola, ao adotar essa perspectiva na sua prática, torna-se sempre presente nas vidas de seus 

educandos e, consequentemente, da sociedade, pois esse aprendizado adquirido nela não se 

limita ao contexto escolar, na verdade, extrapola os muros da escola, tanto trazendo 

conhecimentos científicos para o cotidiano como os questionamentos e observações do 

cotidiano possíveis de se tornarem científicos. 

 As práticas pedagógicas para envolverem a transdisciplinaridade necessitam de 

envolvimento na íntegra de educadores e educandos, pois é necessária uma quebra de 

paradigma e grande dedicação.  

Trazemos então como suporte teórico-metodológico a teoria da atividade social. 

Então, o que é Atividade Social? É uma abordagem didática, ou seja, a forma como os 

conteúdos adentram uma sala de aula de forma significativa e gerando uma transformação 

social. 

A Atividade Social é uma forma de se abordar um currículo escolar na perspectiva 

transdiciplinar, pois envolve toda a comunidade escolar na sua totalidade, como também 

promove a ação cidadã que a comunidade escolar levará para a sociedade, e assim a escola se 

faz presente no cotidiano da sociedade. 



A Atividade Social pode está dentro de uma atividade didática ou de um projeto, mas 

não é projeto e nem é atividade didática.  

A base para a Atividade Social é a colaboração de toda a comunidade escolar, nesse 

contexto trabalha-se a prática do ensino colaborativo, no qual os educandos passam a 

vivenciar o ensino aprendizagem partindo das trocas e empenho de todos os envolvidos com a 

educação. 

De acordo com Engestrom (1999) a Atividade Social segue o seguinte percurso dentro 

da prática pedagógica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa perspectiva proposta por Engestrom a escola trabalha a Atividade Social 

fundamentada na TASHC (Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural) Leontiev (1977), 

que é Estudo das atividades em que os sujeitos estão em interação com outros em contextos 

culturais determinados e historicamente dependentes, e na cadeia criativa onde os valores e a 

cidadania são fundamentais para o exercício da Atividade Social; a transversalidade também é 

um assunto bastante relevante dentro dessa prática pedagógica, pois nela cria-se uma visão 

ampla e consistente da realidade, o que permite a inserção e participação no mundo social, 

questionando a alienação e o individualismo tão presente em nossa sociedade atual. 

A atividade social, proposta pelo socio-interacionismo de Vygostsky,tem como 

objetivo geral revelar situações onde é visível a necessidade que a escola extrapole os limites 

previstos na rotina de uma sala de aula, para que assim, possamos de forma consciente e 

eficaz, contribuir para a formação de um homem social que percebe na sua sociedade sua 

essência e assim, pratica a verdadeira democracia. 

Nesse momento é importante colocar em prática a transdisciplinaridade, que irá mover 

o conhecimento para além dos compartimentos das diferentes  disciplinas, considerando a 



compreensão do ensino como informação sobre  a  realidade, desafiando, assim, a linearidade 

e fragmentação  na construção de conhecimento. Uma vez que na metodologia de Vygostsky 

o conhecimento se constrói partindo das experiências significativas que as crianças têm, tanto 

no âmbito escolar como no social. Que as práticas adotadas, relacionem os saberes universais 

com o cotidiano e assim ocorra a apropriação de forma transdisciplinar.  

Consta-se na atividade social, a importância da participação da criança como um ser 

ativo no seu processo educativo, pois só assim seremos capazes de discutir os tópicos 

relevantes que possivelmente serão trabalhados, bem como definir as relações entre conceitos 

cotidianos e conceitos científicos  a serem trabalhados nas diferentes áreas do currículo 

escolar, dessa forma possibilitar às crianças de irem além de si mesmos, expandindo suas 

criações nas atividades, em outras formas de se relacionar consigo mesmo, com outros, com o 

mundo a sua volta, em consonância com a citação de Holzman (2002) “Na construção de 

ZPDs, fazemos coisas que ainda não dominamos o como fazer; vamos além de nós mesmos”. 

 

 

3- A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES AFETIVAS ENTRE EDUCADOR E 

EDUCANDO, CERCADO DE PRÁTICAS LÚDICAS: 

 

 

As práticas pedagógicas na Educação Bilíngue, como em todo o processo de ensino 

aprendizagem, é extremamente necessário que sejam lúdicas, permitindo o envolvimento, 

tanto do educador como do educando, e que essa relação tenham traços afetivos bastante 

sólidos, o que possibilita a apropriação do conhecimento, pois as crianças aprendem a pensar 

criticamente, têm chance de aprender os conteúdos curriculares relacionando os conceitos 

com o cotidiano e aprendem a mudar suas realidades.  

O lúdico faz parte da atividade humana e caracteriza-se por ser espontâneo, funcional 

e satisfatório. Na atividade lúdica não importa somente o resultado, mas a ação, o movimento 

vivenciado. A criança, bem mais que o adulto, sente a necessidade de representar o mundo da 

maneira que o ver e que o senti, assim, utiliza-se de objetos inanimados e permite-se torná-los 

animados, pois assim esses artefatos substitutos permitem a realização dos mesmos gestos dos 

objetos reais. 

Essa caracterização embasa-se na consepção de Kishimoto (1996) onde afirma que o 

conhecimento adquirido deixa de estar limitado ao aqui e agora e passa a seu atuante no 

pensamento e nas suas ações, tornando assim esse conhecimento mais significativo e 



contextualizado. A criança quando imersa a uma segunda língua precisa sentir-se segura para 

se desenvolver e se entregar nesse novo universo.  

A relação professor X aluno precisa ser de cumplicidade, pois uma vez que a criança 

sinta-se valorizada e capaz, suas hipóteses e seus pensamentos, ganham voz e essa criança não 

tem receito de arriscar e praticar, pois essa nova realidade, na qual está inserida lhe é 

prazerosa e desafiadora, como se refere Piaget (1976) “... a atividade lúdica é o berço 

obrigatório das atividades intelectuias da criança, por isso, indispensável à prática educativa.” 

Essa prática faz com a criança aguce sua curiosidade e vontade de continuar tentando e isso 

possibilita uma apropriação da nova língua. 

É importante uma educação mais abrangente que faça com que os professores 

procurem aprimorar suas práticas pedagógicas visando sempre estreitar as relações com os 

alunos e transformem as deficiências encontradas na Educação em desafios para uma melhor 

atuação onde o objetivo maior, que é a aprendizagem significativa, seja atingido de forma a 

despertar o prazer a curiosidade pelo novo nas crianças, em consonância com Marcelino 

(1996) que fundamenta essa ação: 

 
É fundamental que se assegure à criança o tempo e os espaços para que o 
caráter lúdico do lazer seja vivenciado com intensidade capaz de formar a 
base sólida para a criatividade e a participação cultural e, sobretudo para o 
exercício do prazer de viver, e viver, como diz a canção (...) como se fora 
brincadeira de roda (...) (p.38) 
 
 

A dimensão lúdica que envolve a prática pedagógica permite e possibilita questionar o 

quanto a postura e conduta do professor é determinante e proporcione aos alunos um 

desenvolvimento holístico, integral no qual a aprendizagem significativa e mútua. 

    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos estudos dos vários trabalhos publicados sobre o assunto, conduziu-me à 

percepção que cada vez mais a escola e seu currículo estão em constantes mudanças, pois não 

podemos mais idealizar como proceder a educação sem nos aprofundarmos em pesquisas e 

estudos constantes, pois somente assim poderemos agir e influenciarmos positivamente os 

homens que estaremos formando.  



A educação bilíngüe é prova de como a sociedade está em busca de mais 

especificidade e qualidade para a educação de seus filhos, diante disso o papel do professor 

não pode limitar-se em simplesmente ensinar a nova língua, mais sim ser um “encantador” 

para que a apropriação da aquisição dessa nova língua e tudo que ela traz consigo, como sua 

cultura, sejam forma prazerosa e significativa. Sem deixar de lado os valores morais que 

ambas culturas possuem, e sem juízo moral levar as crianças a refletiram criticamente sobre o 

mundo ao qual estão inseridas e que elas são partes desse mundo e são atuantes no seu 

desenvolvimento 

 

 

 

REFÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

� CONFORTIN, Helena & FERNANDEZ, Isabel Gretel Eres (1993); “O Ensino 
Bilíngüe - Uma Proposta Alternativa”. In Revista Perspectiva Erexim, S.C., Volume 
17, pp. 93-100.  

� BROWN, H. Douglas (2000); “Teaching by principles: and interactive approch to 
language pedagogy” – Logman - 2nd. Edition, pp. 291 e 78. 

� FREIRE, Paulo (2008); “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa” – São Paulo – Terra e Paz. 

� PETRAGLIA, Izabel (2010); “Edgar Morin: a educação e a complexidade do ser e do 
saber.” 11 ed. – Petrópolis, RJ: Vozes. Input Morin. 

� BRANDÃO, Carlos Rodrigues (1987); “O que é educação” 19ª Ed. - Brasiliense. 

� GARDNER, Howard (2007); “Cinco mentes para o futuro” – tradução: Roberto 
Cataldo Costa – Porto Alegre – Artmed. 

� HAMERS, J.F,; BLANC, M.H.A (2003): Bilinguality and Bolingualism. UK, 
Cambridge University Press. 

� GOULART, Iris Barbosa (2009); “Piaget: experiências básicas para utilização pelo 
professor” 25ª Ed. – Petrópolis, RJ - Vozes  

� FLORY, Elizabete Villibor (2008) Influências do bilingüismo precoce sobre o 
desenvolvimento infantil: uma leitura a partir da teoria da equilibração de Jean Piaget 
– São Paulo. 


