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Aprender Inglês: NADA SIMPLES 
E BEM COMPLICADO!

Lilian Simões (*)

O título pode parecer assustador e desa-
nimador, porém são duas maneiras com 

que normalmente futuros alunos, ao passa-
rem por seus testes de nivelamento iniciais, 
costumam usar para se expressar sobre suas 
experiências passadas quanto a aprender e 
falar inglês.

Já experimentaram de quase tudo um 
pouco, fórmulas mágicas, diferentes 
cursos, um mês de intercâmbio... porém, 
acabam, ou não conquistando o grande 
sonho ou percebendo que se expressam 
pobremente, principalmente quando 
comparada à qualidade de expressão na 
língua mãe.

São executivas, empresários, diretoras, 
gerentes, supervisoras que fazem reuniões, 
apresentações, negociações ‘com os pés nas 
costas’ quando em português, mas quando 
precisam fazer isto em inglês, ah... ‘they 

just freak out!!’

Mas eu te digo: falar um 2º. Idioma não 
é complicado e é até bastante simples e 

acessível, basta você entender a mecânica 
do mesmo, a ‘fórmula mágica’!!

Malcolm Gladwell, no livro Outliers defen-
de que é necessário muito esforço se você 
quiser se tornar um expert.  Ele menciona 
algo em torno de 10 mil horas necessárias 
para se tornar qualifi cado em um determi-
nado assunto. 

‘Ok, então você está me dizendo que 
tenho que estudar 10 mil horas de inglês 
para poder falar bem? ’

NÃO!! Mas o que quero dizer é que você 
precisa sim dar mais bola para aquilo que 
aprende em sala, passar mais vezes pelo 
o que aprendeu, experimentar o voca-
bulário que ainda está fresco em novas 
frases, repetir a nova pronúncia, escutar 
o áudio algumas vezes... Você precisa 
fazer o simples, o óbvio, o garantido e 
assim, você irá para a próxima aula sa-
bendo muito bem aquilo que aprendeu 
nas últimas classes.

Quando uma aula é bem estruturada, 
preparada, ela agrega uma série de com-
ponentes importantes a construção do seu 
idioma.  Compare à uma casa: da fundação 

ao telhado, são uma série de estruturas e 
detalhes que não poderão faltar ou você 
terá uma residência frágil, pronta para ser 
soprada pelo vento!  

Como diz Jeff Olson em seu livro ‘The 
Slight Edge’, se você mantiver, ao longo do 
tempo e de forma consistente, uma disci-
plina diária simples e sucinta, você obterá 
resultados e conquistas.  Sabe aqueles 15 
minutos de caminhada por dia, ou a leitura 
‘obrigatória’ antes de dormir?

Meu convite é que você adote hábitos 
simples, descomplicados, elementares e 
acessíveis de estudos em relação ao seu 2º. 
Idioma!! 15 minutos por dia somarão 121h 
ao fi nal de um ano, o equivalente a um nível 
completo!

Acredite: aprender um novo idioma é 
como aplicar dinheiro com juros compostos: 
quanto mais você estuda, mais sabe, quanto 
mais sabe, mais quer estudar, quanto mais 
quer estudar, mais fácil fi ca, quanto mais fácil 
fi ca, mais você se sente satisfeito, quanto 
mais satisfeito se sente, mais quer falar e 
quanto mais fala, mais aprende!!  

Deixe seu novo idioma trabalhar para você!

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, 
diretora há 31 anos da Essential Idiomas, formada em 

Coaching Ontológico e mãe de um cara muito legal, 
de 30 anos e que há 3 anos é seu sócio!  Começou a 
empreender assim, de repente, mas fez isso com um 

olhar tão voltado a atender com muita qualidade que deu 
certo!! A  Essential é uma escola que cuida dos detalhes, 

que entende a necessidade e os objetivos de seus 
Clientes/Alunos a partir de uma ferramenta inicial de 

assessment e do acompanhamento que faz durante todo 
o caminhar! (www.essential.com.br).

A Sociedade de Pediatria de 
São Paulo promove este mês a 
Campanha Agosto Dourado - Juntos 
pela Amamentação, para incentivar 
o aleitamento materno. O nome foi 
escolhido porque a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera o 
leite materno como o "alimento de 
ouro" para a saúde dos bebês

Ludmilla Souza/Agência Brasil

Para a mulher, também há benefícios, como a redução das 
chances de câncer de mama e ovário, prevenção de anemia, 
aumento da segurança acerca da maternidade e o favore-

cimento do emagrecimento. O coordenador de campanhas da 
entidade, Claudio Barsanti, destaca as vantagens da amamen-
tação, não somente na primeira fase da vida, mas também para 
a saúde da criança.

“Hoje sabemos que muitas doenças crônicas, alergias ou altera-
ções orgânicas podem ser evitadas ou terem os riscos reduzidos 
graças ao ato de amamentar”, ressalta Barsanti. “Embora exista 
a possibilidade de uma alimentação que não seja o leite materno, 
esta escolha deve ser sempre exceção. A regra é a amamentação 
que, entre outras vantagens, cria um elo de amor entre a mãe e 
o bebê”, acrescenta o coordenador.

A OMS recomenda que os bebês sejam alimentados exclusiva-
mente com leite materno até os 6 meses. A organização traçou 
como meta, para 2025, aumentar em pelo menos 50% a taxa de 
aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.

A campanha irá abordar ainda o respeito ao trabalho da mu-
lher e a equidade de gênero considerando melhores condições 
salariais, de modo que as mulheres possam contribuir de forma 
mais dinâmica na vida fi nanceira da família e que o pai possa par-
ticipar de forma mais efetiva nos cuidados da criança e da casa. 
De acordo com a instituição, o intuito da campanha é abranger 
tanto profi ssionais da saúde quanto a sociedade. 

“Para o primeiro público faremos encontros, reuniões e jornadas 

Campanha 'Agosto Dourado' 
incentiva a amamentação

específi cas sobre o tema, discutindo aspectos fi siológicos, naturais 
e legais relacionados à amamentação. Para a população em geral, 
faremos divulgações através da imprensa e outras atividades que 
estão sendo planejadas, inclusive com participação dos médicos 
para orientação e esclarecimento”, adianta Claudio Barsanti.

Aleitamento em público
Em julho deste ano, uma passageira que amamentava sua fi lha 

de 1 ano em um voo da companhia KLM, entre San Francisco 
(EUA) e Amsterdã (Holanda), foi abordada pela comissária de 
bordo com um cobertor para que ela cobrisse os seios e a crian-
ça. A mãe se negou a cobrir a fi lha e postou um relato sobre o 
episódio em sua página do Facebook, dizendo ter se sentido 
constrangida pela situação.

As redes sociais da empresa receberam milhares de comentá-
rios e reclamações sobre a conduta. Em sua conta no Twitter, a 
KLM explicou ser permitido amamentar nos voos, mas que seria 

necessário, às vezes, pedir 
às mães que se cobrissem. 
A empresa se justifi cou di-
zendo ser uma política ofi cial 
da companhia aérea e “que 
os passageiros precisavam 
respeitar pessoas de outras 
culturas".

Na opinião do presidente 
do Departamento de Aleita-
mento Materno da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo, o 
pediatra Moises Chencinski, 
nenhuma mãe é obrigada a 
cobrir os seios ou a criança 
ao amamentar em público. 
Esse é um direito da mãe 
e da criança que deve ser 
respeitado.

“Não precisa de uma lei 
para que uma mulher possa, 

no carnaval, sair fantasiada com muito menos roupa do que a 
que é utilizado pela mãe que amamenta, não precisa de uma lei 
quando uma mulher quer ir de fi o dental na praia, isso é aceito 
culturalmente, o que não é aceito é que um bebê mame em 
qualquer lugar sem que a mãe esteja com o seio coberto, e na 
verdade quem observar essa mãe amamentando vê muito menos 
seio”, observa o pediatra.

“No Brasil, temos leis municipais e estaduais (ainda não te-
mos uma lei federal) que punem quem constranger uma mãe 
que amamenta em público. Amamentação vai além da questão 
nutricional e imunológica. Amamentar é vínculo, é olho no olho, 
é pele a pele”, conclui o pediatra.

Risco de obesidade
Além dos benefícios imediatos para a saúde da criança, como a 

prevenção de infecções e alergias, a amamentação traz vantagens 
a longo prazo. A alimentação com leite da mãe reduz em 13% o 
risco de obesidade na criança, conforme estudo publicado pela 
Fundação Acta Paediatrica, da Suíça, e divulgado pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) em 2018.

Presente no alimento materno, o hormônio leptina inibe o apeti-
te, fazendo com que a criança desenvolva o sistema de saciedade. 
“Com isso, ela mama apenas o necessário para sua nutrição, sem 
excessos, o que ocasiona na autorregulação do apetite”, explica 
o pediatra Rafael Canedo. “Dependendo do tempo que a pessoa 
foi amamentada, este sistema pode durar a vida toda, evitando 
a obesidade”, completa.

Segundo o médico, para combater a obesidade desde a infância, 
as pessoas também devem ser incentivadas à vida ativa desde 
cedo. “Mesmo antes de o bebê engatinhar, é possível ajudá-lo em 
movimentos de agarrar, puxar e empurrar, além de auxiliá-lo a 
mexer a cabeça, o tronco e os membros durante brincadeiras 
supervisionadas no chão”, orienta.

Até os 6 anos, esses estímulos também contribuem para o de-
senvolvimento psicossocial, dado que contribuem na formação 
da conexão entre neurônios e no desenvolvimento do cérebro 
de modo geral.

No Brasil, temos leis municipais e estaduais que punem quem constranger uma mãe que amamenta em público.

Valter Campanato/ABr
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