


Você sabia que além de dar muitas risadas ou se emocionar com a sua série favorita, ao 
assistir seriados você absorve centenas de palavras, frases e estruturas gramaticais 
em inglês, e aos poucos se torna    capaz de imitá-las e consequentemente, criar suas          
próprias frases? Pois é! Os benefícios são muitos.

Observe que existem diferenças entre aprender assistindo seriados e aprender com            
livros. Ao ler livros, você aprenderá como os falantes nativos escrevem, já ao assistir a um          
seriado, você aprenderá como eles falam, veja o exemplo a seguir:
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Que tal aprender inglês 
de uma forma diferente? 

_

Os seriados são feitos para falantes nativos de inglês, sendo assim os atores falam rapidamente, o que 
força você a entender o Inglês como ele realmente é falado.

Pensando nisso, a SKILL preparou algumas dicas para te ajudar a absorver o máximo de                                                
conhecimento de uma forma eficiente e divertida. 

• Livro (linguagem escrita): 

“The price of five dollars was acceptab-
le, and I decided to purchase it.” 

- Cinco dólares era um preço aceitável, 
então decidi comprar.

• Filme (linguagem falada):

“It was, like, five bucks, so I was like 
“okay!” 

- Pensei, cinco dólares… Ok!
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1. É melhor assistir com legenda
ou sem legenda?
_

2. Devo usar as legendas em          
inglês?
_

Assista com o áudio original em inglês e legenda, 
mas primeiramente escolha a série de TV que 
você mais gosta, se identifica e que terá prazer 
em assistir. Assim você desenvolverá o estudo de 
forma natural, com tranquilidade e sem pressão. 
Recomendamos que seja uma série que retrate 
situações corriqueiras do dia-a-dia. Ex: Convidar 
uma pessoa para sair, ir no restaurante ou ao cinema.

Se você está no nível básico, assista com o áudio 
original em Inglês e legenda em Português. Caso 
esteja no intermediário ou avançado assista com 
áudios e legendas em Inglês. 

Se você está no nível básico, é preferível que assista 
primeiro com a legenda em Português, pois dessa 
forma você entenderá toda a trama, o enredo e os 
personagens. E depois de compreender a série, 
poderá focar apenas na tradução da legenda em 
Português. Após assistir, assimilar o vocabulário e 
as expressões é hora de alterar a legenda e assistir 
novamente o episódio, mas agora com legenda em 
Inglês. Dessa forma você prestará mais atenção no 
idioma em si.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore.
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3. Quais séries são mais fáceis e quais são as mais difíceis?
_
As séries mais fáceis de aprender são conhecidas 
como “Situation Comedy”, cuja abreviação em 
inglês para SITCOM. Traduzindo são “Situações 
Cômicas” que podem acontecer a qualquer hora e 
com qualquer pessoa. Por exemplo: Ficar apertado 
e precisar ir ao banheiro, derrubar café quente sem 
querer em alguém etc. Estas cenas são facilmente 
encontradas nas famosas séries – Friends, How I 
met your mother e Two and a half men.   

As séries mais complexas de se estudar são as 
mais específicas e que abordam um tema só. 
Por exemplo: Dr. House – que explora o universo 
da Medicina, com um vocabulário mais técnico. 
Existem muitos seriados e alguns são muito 
específicos, interferindo na linguagem e na época 
em que se passa o enredo da história, como por 
exemplo: Game of Thrones.

4. O que fazer quando eu não entendo uma palavra?
_

Sugerimos fazer o estudo com um bloco de anotações do lado, assim você poderá 
escrever as palavras quando não entender. Não é necessário pausar a série para 
procurar o significado na hora; espere para procurar depois em um bom dicionário 
quando terminar o episódio. Dessa forma você consegue curtir mais o momento 
e depois, com mais atenção, pesquisar as palavras novas.
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5. Com qual frequência devo assistir as séries? 
_
Assista as séries com a maior frequência possível 
conforme o seu tempo disponível, mas lembre-se 
a MANUTENÇÃO é essencial: assista os episódios 
novamente, o quanto antes, e na semana seguinte, 
depois de um mês, sem deixar passar muito tempo. 
Quanto mais você estudar, mais conseguirá fazer 
assimilações com as palavras, verbos e expressões, 
ou seja, terá um vocabulário completo na ponta da 
língua para várias situações.

É importante ressaltar que quando o assunto 
envolve aprender um novo idioma é preciso ter em 
mente que trata-se de um aprendizado gradual, ou 
seja, os resultados nem sempre serão imediatos e 
por isso é essencial a frequência e determinação, 
pois quanto mais o tempo passar e mais você 
assistir, melhor ficará seu inglês.

Separe a pipoca e bons estudos!

O método de aprendizado através de séries é uma forma de complementar seus estudos de Inglês de 
uma forma divertida. Mas é importante lembrar que estar presente na sala de aula é essencial para 
desenvolver a comunicação com seus colegas, além de receber o auxílio do professor para desenvolver 
as quatro modalidades do aprendizado: Speaking, Listening, Reading and Writing.

_






