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Meu nome é Sara Liliam, sou 
empresária na área da Medicina 
Preventiva e não sou professora de 
inglês. Eu sou extremamente positiva, 
motivada, com muita energia... E 
muito sonhadora. Eu brinco dizendo 
que sou megalomaníaca de tanto 
que eu sonho grande.  Mas eu posso 
sonhar, é de graça! Então eu sonho 
mesmo, e isso me dá forças para 
motivar e incentivar pessoas. 

Desde criança eu tinha o sonho de 
aprender Inglês, mas não consegui com 
o método tradicional. Como a maioria 
das pessoas, a minha experiência 
com o inglês foi nas aulas na escola. 
Eu tive professores de inglês letrados, 
que sabiam tudo sobre gramática mas 
que não falavam inglês. 

Eu não consigo imaginar como 
uma pessoa que não fala inglês 
pode ensinar outra a falar! Eu tive 
aulas de inglês da primeira série do 
ensino fundamental até o terceiro 
ano do ensino médio, e saí da escola 
sem falar nada de inglês. Foram 6 

anos estudando o verbo to be – e a 
sensação de que essa experiência não 
serviu para nada, porque nessa época 
eu não entendia ou falava a língua.

Para começar...

Durante toda a minha vida eu investi 
muito tempo tentando aprender a falar 
inglês, sem sucesso, e o que mais 
me frustrava era ter que decorar as 
regras de um idioma que eu ainda não 
entendia. Isso nunca entrou na minha 
cabeça, eu não conseguia aprender e as 
aulas não me ajudavam a “destravar”. 
Você deve conhecer outras histórias 
como a minha, eu aposto! 

Eu sei que não estou sozinha! O 
Brasil é o país com o maior número 

Apenas 5% da população 
brasileira fala 

inglês fluentemente.
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“... compartilhar
com você a minha 
experiência e a jornada...”

de escolas de inglês, o que me leva 
a acreditar que, assim como eu, 
muitos brasileiros têm o sonho de 
falar o idioma.  Mas os números 
mostram que alguma coisa não vai 
bem: tantas escolas e apenas 5% da 
população falam inglês fluentemente. 
Considerando o número de cursos de 
inglês espalhados pelo país, eu acredito 
que boa parte dos 95% restantes está 
procurando formas de aprender e está 
encontrando dificuldades. 

A minha intenção ao escrever este 
livro é compartilhar com você a 
minha experiência e a jornada 
impressionante que me levou a - 
de um jeito totalmente inovador 
e em poucos meses! - finalmente 
falar inglês. O resultado disso é que 
sou constantemente elogiada por 
americanos pela minha fluência, e o 
que é mais importante: concretizei 
um sonho antigo.  

Ao longo da minha jornada ouvi 
muitas contradições e mitos sobre 
o assunto. Tem gente que duvida da 
necessidade de dominar a língua, tem 
gente que questiona a capacidade do 
brasileiro para aprender um segundo 
idioma, e até mesmo o que significa 
ser fluente.

Com este livro eu quero contar 
a minha história, compartilhar o 
caminho que fiz e as respostas que 
encontrei e me levaram a concretizar 
o sonho de falar inglês, de um jeito 
simples e que realmente funciona. Eu 
estou muito feliz porque você decidiu 
enfrentar suas inseguranças, e lendo 
este livro, está dando o primeiro passo 
em direção ao aprendizado de Inglês. 

Prepare-se, porque tudo o que você 
vai ler aqui vai te surpreender e fazer 
muito sentido. Espero que você 
aproveite a leitura, e quando acabar, 
esteja ainda mais motivado para 
aprender inglês!
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POR QUE EU 
PRECISO FALAR 

INGLÊS?

CAPÍT ULO 1
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Ninguém é obrigado a falar um 
segundo idioma, isso a gente já sabe!

Mas não dá para negar: vivemos 
em um mundo completamente 
conectado, e nas diferentes partes 
do planeta um deles predomina, 
como um ponto em comum entre as 
diferentes culturas.

Infelizmente, esse idioma não é o 
português... A gente pode escolher 
lamentar, reclamar de indignação 
– mas no final das contas, tudo 
depende de como a gente encara 
a vida: podemos enxergar o copo 
meio cheio ou meio vazio. Eu sempre 
escolho o copo meio cheio, e sendo 
assim, acredito que ter que falar inglês 
é também o meio de me aproximar 
de milhões de pessoas de diferentes 
raças, países e culturas, o que me 
dá acesso a uma quantidade quase 
ilimitada de informação. E isso é 
absolutamente incrível!

Quando penso sobre isso, percebo 
que eu posso trocar mensagens de 

Você PERCEBE como 
essa conexão do 
mundo pode nos 

APROXIMAR? 

Por que eu preciso falar inglês?
texto com pessoas do mundo inteiro, 
eu posso conferir a previsão do tempo 
em tempo real, eu estou a alguns 
cliques de distância das novidades 
no mundo do cinema. Eu também 
posso navegar em um museu em 
Londres e fazer compras em uma 
livraria americana. Sem sair do lugar, 
eu fico por dentro dos conflitos nos 
países do leste europeu, e ainda 
acompanho as notícias de economia 
de qualquer país. Com a tecnologia, 
eu fico bem próxima das pessoas que 
estão espalhadas pelo mundo todo!

Falar inglês tem tudo a ver com isso. 
Seria muito ingênuo considerar a 
necessidade de um idioma universal 
como um mero capricho. Afinal de 
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contas, sem um idioma comum - e com 
tantos países conectados por tanta 
tecnologia e pela grande quantidade 
de informações disponíveis - em 
pouco tempo estaríamos vivendo em 
uma grande Torre de Babel.

Mas, por que o inglês? A explicação é 
simples: os Estados Unidos são uma 
grande potência mundial, com forte 
influência econômica e cultural sobre 
grande parte das outras nações. 
Sendo assim, é natural que seu 
idioma seja o dominante. 

A conclusão é inevitável: para 
acompanhar o desenvolvimento 
mundial e toda a influência que 
a internet gera em todos os 
aspectos da vida, falar Inglês é uma 
necessidade básica.

Com base nisso, eu fiz uma lista dos 
meus principais motivos para falar 
inglês, o que me ajudou muito a 
persistir no meu sonho.

1. O português não é uma língua 
comum: o mandarim, o inglês e o 
espanhol são as línguas mais faladas 
ao redor do mundo. Infelizmente, o 
português não está nesta lista, e por 

isso eu precisei aprender a falar o 
inglês;

2. O mundo agora é uma rede: falar 
mais de um idioma me ajuda a me 
comunicar de um modo mais eficiente, 
a me conectar com profissionais da 
minha área em diferentes países e 
aproveitar as oportunidades que 
esses contatos me oferecem;

3. Novas fronteiras nos negócios: 
falar inglês me permite olhar para 
as possibilidades de negócios 
internacionais, ampliando meu 
horizonte profissional;

4 .  Va l o r i z a ç ã o  d o  p e r f i l 
profissional: ter fluência em outros 
idiomas é um diferencial importante 
no mercado de trabalho. Falar inglês 
me coloca no topo da lista em termos 
profissionais;

5. Aproximação com clientes 
estrangeiros: conversar com meus 
clientes em sua língua nativa é um 
detalhe que faz toda diferença. 
Além de ganhar sua confiança, eu 
demonstro respeito por sua cultura 
e diferenças;
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6. Consciência do mundo: falar outros 
idiomas me ajuda a tomar consciência 
do mundo ao meu redor, pois tenho 
acesso a mais informações do que 
normalmente teria usando somente 
o português;

7. Habilidade para lidar com 
diferentes culturas: entender as 
diferenças culturais é uma habilidade 
muito importante para as grandes 
empresas. Falar outro idioma me 
ajuda a perceber essas questões de 
forma mais sensível e correta;

8. Melhores salários: quanto maiores 
minhas habilidades e competências, 
maior minha remuneração no 
mercado de trabalho;

9. Investimento em independência: 
ao falar mais de uma língua 
eu me sinto mais confiante e 
autossuficiente para lidar com 
situações desafiadoras, como um 
intercâmbio ou uma conferência 
internacional;

10. Turismo com qualidade: estar 
em um país sem dominar o idioma 
local me fez sentir na pele como é 
difícil não conseguir me comunicar 

com as pessoas ao meu redor. 
Falar outro idioma me livra dessas 
situações e ainda permite que eu 
ajude turistas que passam pelo 
mesmo problema em meu país;

11. Novos objetivos no horizonte: 
aprender um novo idioma é uma 
grande conquista, e isso me manteve 
confiante e motivada para traçar 
novos sonhos e objetivos;

12. Memória em movimento: falar 
um novo idioma exercita a minha 
memória e mantém meu cérebro 
ativo e saudável;

13. Novas amizades: viajar é uma 
ótima oportunidade de fazer novos 
amigos ao redor do mundo, e para 
isso acontecer me comunicar com 
essas pessoas é imprescindível;

14. Viagens mais interessantes: é 
claro que eu posso viajar sem falar o 
idioma do país de destino, mas falar 
a língua é algo que enriquece muito 
a minha experiência no outro país, 
pois além dos passeios tradicionais 
eu também aposto em roteiros 
diferenciados;



Falar inglês: Eu posso! – O início da jornada 10

15. Troca de experiências: os 
intercâmbios são uma grande 
oportunidade em qualquer momento 
da vida, e o inglês me aproxima dessa 
experiência incrível no exterior;

16.  Prazer musical: eu gosto muito 
de músicas cantadas em inglês. Falar 
o idioma me ajuda a entender as 
letras e apreciá-las ainda mais.

17. Bolsa de estudos ao alcance 
das mãos: falar inglês é pré-
requisito para muitos programas 
que oferecem bolsas de estudos, e 
dominar o idioma me coloca mais 
próxima de alcançar esse tipo de 
oportunidade;

18. Flexibilidade para pensar: falar 
mais de um idioma me leva a pensar 
com mais flexibilidade e me dá outras 
perspectivas para resolver problemas 
e encontrar soluções;

19. Português aprimorado: ao 
estudar outro idioma eu acabo 
aprendendo mais sobre o próprio 
português, porque, entre outras 
coisas, eu retomo os conceitos 
gramaticais que aprendi na escola 
para aprender a nova língua;

20. Notic iário internacional 
decifrado: por mais que os canais 
de notícias nacionais transmitam e 
traduzam as notícias internacionais, 
compreender o idioma original 
da notícia me ajuda a entender e 
interpretar essas informações de 
forma equilibrada e neutra;

21. Quanto mais, melhor: quanto 
mais idiomas eu sei, mais fácil 
será aprender novas línguas, 
principalmente se a origem das 
línguas for similar; 

22. Felicidade em dobro : falar 
mais de um idioma me coloca em 
contato com mais pessoas, me 
permite conhecer novas culturas 
e me proporciona oportunidades 
profissionais. Falar outro idioma 
também amplia o meu olhar para 
o mundo, me faz ter vontade de 
conhecer outros lugares e me ajuda 
até mesmo a entender as músicas 
que gosto de ouvir. Não dá para negar: 
isso tudo me deixa muito mais feliz.
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CAPÍT ULO 2

POR QUE  
EU NÃO  

APRENDO?
?II
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Eu escuto depoimentos de pessoas 
que estão cansadas de tanto tentar 
alcançar o sonho de falar inglês. E 
todas elas, em algum momento, se 
perguntam: por que eu não aprendo?  

Eu conheço muita gente que 
desistiu de aprender a falar inglês. 
Mas, embora eu tenha enfrentado 
muitas dificuldades – provavelmente 
algumas parecidas com as que 
você enfrentou! - eu não desisti. Eu 
sou persistente, vocês já devem ter 
notado. E falar inglês era um sonho 
antigo. Deixar um sonho de lado não 
é algo que eu faço assim, sem tentar, 
tentar e tentar novamente.

Quando eu faço palestras, muitas 
pessoas me procuram contando suas 
experiências com o inglês. Gente 
bem sucedida profissionalmente, 
que estuda em escolas conceituadas, 
mas que não conseguiu aprender o 
idioma do jeito tradicional.  Eu escutei 
muitas explicações para a dificuldade 
para aprender a falar o inglês. Muitas 
delas são verdadeiros tabus, hoje eu 

Por que eu não aprendo?
sei. Mas o que acontece é que quando 
a gente não consegue alguma coisa, 
fica acreditando que tem alguma 
dificuldade, chega a pensar que é 
burro, duvida da própria capacidade 
de aprender. E isso faz qualquer um 
se sentir muito mal. 

Você conhece aquele tipo de pessoa 
que vive repetindo que odeia o inglês? 
Com certeza você conhece!

Quando ela fala assim, não é que ela 
não precise de inglês, isso a gente 
tem certeza. Porque falar inglês 
abre muitas portas, então quem 
é que não quer? Mas se a pessoa 
tenta, tenta e não aprende – e acaba 
acreditando que tem um problema! 
– então ela usa a desculpa que não 
aprende porque não precisa, ou que 
odeia o inglês... A verdade é que ela 
se sente frustrada por nunca ter 
conseguido e desiste de aprender!

Mas se isso acontece com pessoas 
que se saem bem profissionalmente 
e em outras áreas da vida, não é 
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estranho pensar que só o inglês não 
funciona para elas? Tem algum furo 
nessa história, não é mesmo? Eu 
costumo usar um exemplo que me 
ajudou a enxergar o tal “furo”, você vai 
precisar de um pouco de imaginação, 
vamos lá...

Imagine que você tem bebezinho 
que ainda não sabe falar. Pegue ele 
no colo. Eu sei que vai parecer meio 
ridículo, mas isso vai te ajudar a gravar 
para nunca mais esquecer. Pegou o 
bebê? Ajeite-o no seu colo… Agora 
olhe bem para o rostinho dele e pense 
comigo: Como é que você ensinaria 
esse bebê a falar português? 

Que tal sentá-lo em uma cadeira e 
mostrar em um papel o que é um 
verbo, um adjetivo, um pronome?  
Você vai explicar para ele que “mim” 
não conjuga verbo, que antes de P e 
B tem que usar o M de Maria? Você 
acha que desse jeito essa criança 
vai aprender a falar? Ela vai entender 
alguma coisa? 

Até para quem não entende nada 
de metodologia de ensino é óbvio 
que não dá para ensinar um bebê 
a se comunicar começando pela 
gramática. E se a gente tentar usar 
outro método? Pegue o bebê e 
comece ensinando a ele como ler 
e escrever a palavra “maçã”. Não é 
muito estranho pensar que ele vai ler 
e falar a palavra “maçã” antes de ter 
provado uma maçã, antes de saber 
o que é uma maçã?

Por mais maluco que isso possa 
parecer, é exatamente assim que as 
escolas de inglês tentam nos ensinar: 
elas ensinam regras gramaticais 
para quem ainda não conhece o 
idioma, começam ensinando a ler e 
a escrever.

Coloque a sua memória para funcionar 
e lembre-se das aulas de inglês no 
colégio. Você mudava de série, mas 
todo ano a professora de inglês falava 
a mesma coisa: hoje vamos estudar 
o verbo... to be! Ai que ódio do verbo 
to be!

T O BE!
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COMEÇAR A EST UDAR  
UM IDIOMA PELA LEIT URA, 
ESCRITA OU DECOREBA DE 

GRAMÁT ICA NÃO É  
O CAMINHO MAIS  

FÁCIL PARA APRENDER. 
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Eu também passei por isso, claro! 
E eu me pergunto: por que uma 
coisa tão simples como falar “eu 
sou” ou “eu estou” nunca entrou na 
minha cabeça? Se eu tinha tanta 
dificuldade para entender que I am 
é simplesmente a mesma coisa que 
“eu estou” ou “eu sou”, eu custo a 
acreditar que tenha um problema 
com idiomas. O que hoje é óbvio 
para mim é que não tem nada de 
errado comigo, e o que aconteceu é 
que me apresentaram isso tudo de 
um jeito complicado.

Português é um idioma bem difícil, 
a gente sabe. E nenhum adulto 
apresenta uma listinha de verbos e 
conjugações quando vai ensinar uma 
criança a falar, não é mesmo?  É claro 
que não. 

Então, a primeira coisa que você 
tem que entender para superar um 
dos maiores mitos é que começar a 
estudar um idioma pela leitura, escrita 
ou decoreba de gramática não é o 
caminho mais fácil para aprender. 

Quando a gente é criança, aprende 
a ler e a escrever a partir dos seis 
anos, e só depois disso aprende 

gramática. A gramática colabora para 
melhorar a fluência. Mas uma criança 
de seis anos, mesmo sem saber 
ler ou escrever, pode se comunicar 
muito bem. Um adulto que não foi 
alfabetizado também é um bom 
exemplo disso: ele consegue falar e 
se comunicar. 

Agora dá para entender “porque as 
pessoas estudam tanto, mas não 
aprendem”? Decorar regras de um 
idioma faz com que você pense nas 
regras ao invés de pensar em inglês, e 
aí você vai travar para falar. O caminho 
é aprender primeiro a se comunicar, 
e é isso que vai te ajudar a aprender 
em menos tempo, a pensar em inglês 
e a falar com naturalidade.

Se isso ficou claro para você, fique 
atento ao segundo mito que assombra 
quem quer aprender inglês: o tempo 
necessário para isso.

O ser humano é único. Você é único. 
E cada um tem suas limitações. Uns 
vão aprender mais rápido porque 
amam o inglês e vão ter o maior 
prazer em estudar muitas horas para 
aprender o máximo possível. Outros 
têm dificuldade, mas vão se esforçar 
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tanto que vão falar inglês muito 
melhor do que os que têm talento, 
mas têm preguiça de estudar.

Talvez o tempo seja o seu fator limitante. 
E você vai ter que entender que se 
você precisa muito aprender inglês, a 
sua falta de tempo vai te impedir de 
aprender em pouco tempo. Mas você 
pode aplicar o método que me ajudou 
e ir aprendendo aos poucos.

A lição que você precisa aprender, 
aqui, é que você vai enfrentar 
no inglês as mesmas limitações 
que enfrenta no português. Se 
você consegue se comunicar em 
português, com certeza você é 
capaz de se comunicar em inglês. 
É provável que você precise passar 
mais tempo treinando do que outras 
pessoas, mas você vai conseguir.

 É normal que cada pessoa aprenda 
em um tempo diferente, com mais 
ou menos sucesso. E você precisa 
se respeitar. O seu ritmo de estudo 
tem que respeitar as suas limitações, 
então, se alguma atividade for mais 
difícil porque você tem alguma 
limitação, faça no seu tempo.

A gente sabe que o tempo necessário 
para uma criança aprender a andar e 
a falar, por exemplo, varia de criança 
para criança, e isso não significa que 
quem consegue em menos tempo é 
mais inteligente do que aquele que 
leva mais tempo. E é por isso que 
não dá para aprender inglês em 1 
aula, nem dá para garantir que você 
vai aprender em determinado tempo.  
Não existe milagre: aprender depende 
do seu desenvolvimento individual e 
também das suas limitações para se 
comunicar. Então, o segredo é muita 
dedicação e respeito pelo seu ritmo.  

?II
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CAPÍT ULO 3

O QUE É SER 
FLUENT E?
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Eu levei um tempo até entender o que 
significa ser fluente em outro idioma, 
porque muita gente diz que só é fluente 
em um idioma quem fala perfeitamente. 
Tem gente que acha que só é fluente 
quem pode ser confundido com um 
nativo: não pode ter sotaque, não pode 
errar uma preposição, enfim, tem que 
ser perfeito. 

É preciso entender que quem 
não nasceu nos Estados Unidos 
dificilmente vai falar como um 
americano nativo. Dá para falar muito 
bem, dá para diminuir o sotaque, claro. 
Mas a fluência no inglês vai depender 
do “porque”, dos motivos pessoais que 
levam cada um a aprender o inglês. 

Para mim, ser fluente é conseguir me 
comunicar para o que eu preciso. Se 
eu quero aprender inglês para fazer 
viagens, trabalhar e assistir filmes, 
eu não preciso saber tanto quanto 
um professor de letras habilitado 
em inglês. Eu preciso saber o 
suficiente para me comunicar. Se eu 

O que é ser fluente?
me comunico e resolvo tudo o que 
preciso, sou fluente. 

Quer ver um exemplo? Você recebe 
um estrangeiro que fala português, 
um americano, talvez.  Imagine que ele 
fala português com bastante sotaque. 
Mas ele faz reuniões, consegue expor 
suas ideias, vai a um bar e conversa 
com as pessoas. O sotaque ou um 
erro ocasional não comprometem 
sua fluência, não é mesmo? E isso 
porque ele entende português, e as 
pessoas entendem o que ele quer 
dizer e do que ele precisa.

A gente precisa lembrar que as 
pessoas podem ter objetivos 
diferentes de fluência. Uma quer 
fluência para ser confundido com 
um nativo, e a outra quer aprender o 
suficiente para fazer viagens e assistir 
filmes. Se os dois conseguem fazer 
o que precisam, os dois são fluentes, 
só que em níveis diferentes.
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E por isso é tão importante saber 
PORQUE você quer falar inglês. Eu 
nunca quis aprender inglês para 
parecer uma nativa. Se eu quiser 
parecer uma nativa, vou ter que 
treinar mais. Quando eu vou para os 
EUA - seja a passeio ou a negócios 
- eu não vou fazendo parte de uma 
missão secreta internacional onde eu 
tenho que me disfarçar de americana 
nativa! Todo americano com quem 
converso percebe que não sou 
americana, porque eu sou brasileira 
e é óbvio que o meu sotaque é de 
brasileira. Mas o que impressiona os 
americanos é o fato de eu falar com 
naturalidade, conseguir me expressar 
muito bem, conversar sobre vários 
assuntos e entender o que eles falam. 
Eu sou considerada fluente em inglês 
porque eu resolvo tudo o que eu quero 
de forma natural.

Eu sou fluente em português e 
não tenho todo o vocabulário da 
nossa língua. Eu sei em português 
o suficiente para me comunicar no 
meu dia a dia, expor minhas ideias, 
fazer reuniões nas minhas empresas 
e conversar com os meus amigos. 
Eu me lembro de poucas regras da 
nossa gramática, mas eu consigo 
me comunicar razoavelmente bem 

em português, não consigo? Você 
também é fluente em português, mas 
você se lembra de todas as regras 
gramaticais que aprendeu na escola?

Olha, eu não estou dizendo que a 
gramática não serve para nada! O 
que eu quero dizer é que a gente não 
precisa conhecer toda a gramática 
inglesa para aprender a falar e 
entender inglês. O que eu defendo 
é que a gramática venha no final do 
processo de aprendizagem, para 
melhorar uma comunicação que já 
existe! E não no começo, quando você 
ainda não conhece nada do idioma.

Resumindo, eu acredito que para falar 
inglês muito bem a gente não precisa 
ser confundido com um nativo e nem 
saber as mesmas coisas que um 
professor letrado, porque o melhor 
caminho é se comunicar primeiro.

POR QUE  
VOCÊ QUER  
FALAR INGLÊS?
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E eu espero que isso faça sentido para 
você, e que o liberte do sofrimento 
de achar que só pode abrir a boca 
para falar inglês quando falar tudo 
perfeitamente. Espero que você 
entenda que pode se comunicar 
muito bem e conquistar o seu nível de 
fluência muito antes de ser perfeito, 
que você pode, sim, cometer erros! 
E depois de destravar, de ter muito 
vocabulário, de entender e de falar, se 
for o seu desejo evoluir ainda mais, 
você pode APERFEIÇOAR o seu nível de 
fluência. Mas que o primeiro passo 
é encontrar uma forma de aprender 

de verdade, uma forma de ganhar 
muito vocabulário e um caminho para 
entender e falar de forma natural. 

Anote aí: antes de sermos perfeitos, 
nós precisamos encontrar uma forma 
de aprender de verdade!
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CAPÍT ULO 4

O SEGREDO DA 
ASSOCIAÇÃO
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Sempre gostei de estudar e sempre 
tirei excelentes notas. Mas com o 
inglês era diferente, e como não falava 
ou entendia a língua, comecei a achar 
que o problema era comigo. Diante 
do fracasso, acreditei que não tinha 
o “dom” de falar Inglês, e comecei 
a pensar que aprender outros 
idiomas não era para mim. Apesar 
de saber das minhas competências 
e habilidades, cheguei a pensar que 
eu era limitada neste quesito e que 
jamais poderia aprender Inglês ou 
qualquer outro idioma.

As péssimas experiências que tive 
me travaram, e eu comecei a rejeitar 
tudo o que fosse relacionado ao 
inglês. Para mim, o aprendizado do 
Inglês era uma batalha perdida. 

Até que um dia conheci um método 
que mudou minha vida! A promessa 
era de aprendizado de Inglês em 
poucos meses. Eu vou ser muito 
sincera: eu não acredito neste tipo de 
milagre, porque na minha opinião, é 
necessário muito esforço e dedicação 
para se conseguir alguma coisa. Sou 

O segredo da associação
dessas pessoas que desconfiam 
quando a “esmola é grande”. 

No entanto, como já tinha perdido 
as esperanças, resolvi pelo menos 
ouvir a respeito.  Afinal de contas, eu 
não tinha nada a perder. Conhecer 
o Método de Associação mudou o 
meu jeito de ver as coisas. Eu entendi 
que o problema não estava em mim, 
e que o método convencional de 
ensino de idiomas no Brasil não 
funciona para todas as pessoas. O 
mais impressionante foi descobrir 
que aprender inglês é muito mais fácil 
do que eu imaginava.

Eu só consegui aprender inglês 
usando um caminho diferente daquele 
usado nas escolas, que é baseado no 
ensino da gramática. Hoje, eu consigo 
me comunicar bem, falo, entendo, e 
tenho excelentes noções de leitura 
e escrita. E todas as informações 
contidas neste livro são o resultado 
da minha experiência de aprendizado 
baseada no método da Aprendizagem 
Associativa (Associação).
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O método que descrevo é resultado 
da minha experiência de aprendizado, 
e por isso posso dizer que é uma 
adaptação do método original às 
minhas necessidades. Por isso, é 
importante deixar claro que este livro 
não ensina, descreve ou publica o 
Método da Aprendizagem Associativa 
– seja integral ou parcialmente. 

Aprender inglês é fácil!

O aprendizado do inglês é muito 
simples. Na verdade, ouso dizer que 
o aprendizado de qualquer outro 
idioma é muito mais simples do que 
a gente imagina. Pare e pense: como 
você aprendeu a falar o português?

A primeira forma de comunicação 
de um bebê com sua mãe é através 
do olfato e do toque, então podemos 
dizer que mãe e filho, em princípio, se 
comunicam por meio dos sentidos. 

Assim que a criança vai crescendo, 
ela experimenta coisas novas, 
novos sabores, novas texturas, 
novos cheiros e com a ajuda dessas 
experiências vai se desenvolvendo. 

Para aprender a falar, a criança deverá 
ter uma combinação de experiências 
com as pessoas, com os objetos e 
com as situações que a rodeiam. 
Ela vai enxergar, sentir, cheirar, 
experimentar, tocar. E ao compartilhar 
essas experiências com seus filhos, 
os adultos vão nomeando os objetos 
que os cercam. 

Inicialmente as palavras não fazem 
sentindo para um bebê. Mas cada 
novo contato com os objetos e a 
repetição dos seus nomes pelos 
adultos promovem uma ASSOCIAÇÃO. 
As associações acontecem milhares 
de vezes ao longo do desenvolvimento 
da criança, porque os pais, sem 
se dar conta, repetem inúmeras 
vezes os nomes das coisas que os 
rodeiam. Segundo os especialistas, 
a associação é feita em cada 
experiência que a criança tem com 
algum determinado objeto.

Certamente foi assim que você 
aprendeu a falar o português! 
Surpreendente, não é? Todas 
as palavras que você aprendeu 
quando criança, você aprendeu por 
associação. Você experimentou, 
sentiu um novo objeto, alguém o 
ajudou a compreender para que 
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servia, e repetiu, inúmeras vezes, 
informações que te ajudaram a 
compreender o sentido da palavra. 
Depois disso, você passou um tempo 
imitando a pronúncia repetidamente, 
até que fosse capaz de pronunciar 
corretamente. 

Considerando isso, podemos 
concluir que a ordem para aprender 
um idioma é:

Simplificando, a gente pode dizer 
que essa foi a ordem que T ODOS nós 
utilizamos para aprender falar o nosso 
idioma. Na verdade, podemos dizer 
que essa foi a fórmula que nossos 
pais utilizaram para nos ensinar a 
falar, e fizeram isso instintivamente.

Assim, podemos considerar que para 
aprender um novo idioma precisamos 
apenas repetir a fórmula! Simples, 
não é? Mas se é tão simples, porque 
complicamos tanto? 

Felizmente, a parte mais difícil e 
trabalhosa você já fez quando era 
criança e não vai precisar repetir: 
você experimentou, entendeu o que 
é e para que serve cada coisa que 
existe no mundo. E por isso você está 
em vantagem para aprender um novo 
idioma!

Então vou compartilhar com você 
a minha estratégia e conceito para 
aprender outro idioma: o método que 
você deve utilizar para falar inglês 
deve ser o mesmo método que seus 
pais usaram para te ensinar a falar 
português, através da associação e 
da imitação!

1. Sentir, ver, provar as 
coisas, ou seja, ter uma 
experiência;

2. Entender o que é e para o 
que serve a palavra nova 
que aprendeu;

3. Escutar repetidamente  
a nova palavra;

4. T e nta r  i m i ta r  s ua 
pronúncia;

5. Repetir e repetir até falar 
corretamente.
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Isso quer dizer que se você aprendeu 
a falar português, você vai aprender 
a falar inglês. O método é o mesmo 
e já funcionou para você! Para que o 
método funcione novamente, você 
precisa agir como uma criança. O 
que eu quero dizer com isso? Você 
precisa estar aberto a essa nova 
situação, sem preconceitos, sem pré-
julgamentos, sem ceticismo. 

Falar é uma forma que o ser humano 
encontrou para se comunicar! E os 
pais, independente de sua formação 
ou capacidade intelectual, conseguem 
ensinar isso aos seus filhos. E você é 
um exemplo disso!

Funcionou comigo! Eu tenho a 
fluência que eu sempre sonhei em ter, 
e consegui destravar no inglês. Para 
melhorar, é só continuar aplicando 
o método para chegar num nível de 
fluência cada vez melhor.

E se isso é o que você quer - destravar 
no inglês, perder o medo de falar, 
ganhar muito vocabulário e conseguir 
se comunicar - e se você se identificar 
com tudo o que eu falei até aqui, esse 
método é para você.

O segredo para aprender inglês ou 
qualquer outro idioma é: “APRENDER 
DA MESMA FORMA COMO VOCÊ APRENDEU 
PORT UGUÊS”. SIM-PLES AS-SIM! E eu sei 
que é tão óbvio que você deve estar 
se perguntando: “Por que eu nunca 
pensei nisso?” 

Se você se identificar com tudo o que 
eu falei - foi exatamente assim que 
você aprendeu a falar português! - 
você tem que concordar comigo que 
esse método só não vai funcionar para 
você se você tiver preguiça de aplicar.

Da mesma forma que você se dedicou 
quando criança para entender o que 
seus pais falavam, se esforçou para 
pronunciar palavras, você vai ter que 
se dedicar se quiser aprender inglês. 
A boa notícia é que você pode aprender 
um segundo idioma em muito menos 
tempo do que uma criança que está 
aprendendo um idioma pela primeira vez.

Então, para aprender inglês da 
mesma forma como você aprendeu 
português, você primeiro precisa 
lembrar COMO você aprendeu a falar 
português.
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O começo...

No começo, tudo que um bebê 
compreende é ruído, sem sentido.  
Sem referências, o cérebro do bebê 
não tem informações suficientes, e 
não consegue decifrar os sons. 

Aos poucos, a criança vive situações 
que vão fazendo sentido, e então ela 
entenda algumas coisas, estabelece 
relações, e isso se repete com todos 
os objetos e situações. Como a água, 
por exemplo.  A criança vê a água 
em vários lugares e passa a guardar 
essas informações: água do banho, 
água para beber, água da chuva, água 
do mar, água da torneira, água quente, 
água fria. A cada situação vivida com 
água, o bebê cria associações, até 
que finalmente, depois de muitas 
experiências com a água, ele entende 
que aquele líquido serve para um 
monte de coisas e que se chama 
água. E a partir do momento que 
entende isso, passa para os próximos 
passos do aprendizado.

É importante lembrar que o 
desenvolvimento não é igual para 
todas as crianças. Tem criança que 
fala um monte de coisas com 1 ano, 

tem outras que com 3 anos não falam 
quase nada. Você precisa saber que 
isso continua acontecendo com a 
gente em todas as fases da vida, e 
por isso você pode ter mais facilidade 
com matemática, mas talvez não seja 
muito bom de português.

O que eu quero dizer com isso é 
que o seu desenvolvimento no 
aprendizado de Inglês vai depender 
das suas aptidões. Você pode ter 
mais facilidade para entender, ou 
mais facilidade para falar, ou para 
memorizar as palavras. Independente 
do que é mais fácil para você, será 
preciso desenvolver as partes mais 
deficientes e fortalecer as demais. 

E você deve fazer isso PRAT ICANDO!
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CAPÍT ULO 5

COMO EU 
APRENDI COM A 
ASSOCIAÇÃO
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Eu só consegui aprender inglês 
usando um caminho diferente 
daquele baseado no ensino da 
gramática. Hoje, eu consigo me 
comunicar bem, falo, entendo, e 
tenho excelentes noções de leitura 
e escrita. Todas as informações 
contidas neste livro são o resultado 
da minha experiência de aprendizado 
baseada no método da Aprendizagem 
Associativa (Associação).

AS REGRAS PARA 
APRENDER A FALAR 
INGLÊS

Você precisa saber que para utilizar 
esse método não importa seu nível 
de inglês. O que eu apresento aqui 
é útil para quem nunca teve contato 
com o inglês, e também para quem 
já estuda inglês, mas sabe que 
precisa melhorar o vocabulário, o 
entendimento e a conversação.

O que eu vou ensinar é um MÉT ODO 
para aprender o idioma e um passo 
a passo de EST UDO. Não é nenhum 

Como eu aprendi com a associação

PARA
APRENDER
INGLÊS

jeito milagroso de aprender inglês, 
porque para aprender inglês, 
independente do método que você 
escolher, tem que estudar. A grande 
diferença entre os outros métodos 
e o que eu apresento aqui é a 
FORMA como você pode aprender. 
Eu vou contar a minha experiência, 
oferecer um passo a passo de 
EST UDO, e se você se identificar e 
se dedicar, vai conseguir, em pouco 
tempo, falar inglês.

T EM QUE
EST UDAR
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Eu fiz uma lista de 9 regras 
fundamentais para destravar no 
inglês. Leia com atenção e faça as 
anotações que eu sugiro, pois elas 
vão ajudar muito na hora de colocar 
o método em prática.

A Primeira regra 
fundamental é: T ER 
UM MOT IVO

Tem muita gente querendo aprender 
a falar inglês. Agora, gente que se 
dedica e que faz o que tem que ser 
feito, não tem tanto assim. Não 
importa o método: para aprender 
tem que ter dedicação. E para que se 
dedique e não desanime no meio do 
caminho, você precisa ter um motivo 
para falar inglês. 

Você sabe qual é a maior diferença 
entre uma criança que está 
aprendendo o primeiro idioma e 
nós, que somos adultos e queremos 
aprender um segundo idioma? A 
criança PRECISA MUIT O se comunicar! 
Se ela não aprender ela não pode 

pedir água, não pode pedir comida, 
ela não brinca, ela não consegue se 
desenvolver.

A NECESSIDADE é um fator fundamental 
para a aprendizagem. Existem 
pessoas que fazem o que é preciso 
para conquistar um sonho, e são 
essas pessoas que ficam com as 
melhores vagas de trabalho porque 
falam inglês. Elas sonharam com o 
sucesso, se sacrificaram mais do 
que os outros para aprender inglês e 
por isso estão um nível acima. Essas 
pessoas têm um motivo bem claro.

Muita gente estuda inglês sem ter 
um motivo. Aprender inglês porque 
o chefe pediu, porque o pai mandou... 
Isso não dá certo! Para aprender 
alguma coisa, tem que ter um 
motivo. E é provável que seja preciso 
abrir mão de algumas coisas, como 
acordar mais cedo ou dormir mais 
tarde, deixar de sair ou passar menos 
tempo nas redes sociais… Todo sonho 
tem um preço!

Pare a le itura e  an ote:  qual 
é  o  s e u  ma i o r  m ot i vo pa ra 
aprender inglês?

 

1.
a
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A Segunda regra 
fundamental é: 
RESERVAR T EMPO

Ninguém tem tempo para nada! Mas 
eu conheço um monte de gente que 
fica horas acessando as redes sociais 
e vendo vídeos no Youtube. Eu tenho 
certeza que para muitas pessoas não 
falta tempo, o que falta é uma boa 
administração do tempo. E é fato: 
se a gente não reserva dia e hora na 
agenda para fazer as coisas, a gente 
enche a agenda de compromisso e 
nunca sobra tempo para nada.

Então, anote aí: quais serão os 
dias e horários que você vai 
reservar para estudar inglês?

Se você quer aprender em pouco 
tempo, eu indico que estude um 
pouco por dia. Todos os dias. Até 
no domingo. Quem estuda todos os 
dias vai aprender em muito menos 
tempo do que quem estuda 1 vez 
por semana. Em quanto tempo você 
quer aprender? Em 1 ou em 5 anos? 
Para quem quer aprender em tempo 
recorde, o ideal é estudar todos os 
dias, por no mínimo 1 hora. Mas faça 

de acordo com a sua disponibilidade 
e a sua meta. 

A Terceira regra 
fundamental é: T ER 
DISCIPLINA

Para aprender inglês é preciso seguir 
o planejamento T ODOS OS DIAS . 
Lembre-se: quanto maior a disciplina, 
maior a velocidade do aprendizado  

A quarta regra 
fundamental é: 
APRENDER DENT RO 
DE UM CONT EXT O

Uma criança demora a se comunicar 
porque precisa entender o que são 
as coisas. Quando você for aprender 
inglês, não vai precisar reaprender as 
coisas, pois só vai adicionar um nome 
novo para uma coisa que já conhece. 
Quando ouvir a palavra WATER só 
pode pensar em água! Por isso, se o 
seu objetivo é aprender muita coisa 
em pouco tempo, a partir de hoje você 
está PROIBIDO de pegar qualquer lista 
de palavras para decorar. E sabe por 
quê? Porque quando você decora 
seu cérebro tem dificuldades para 

2.a

3. a

4. a
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associar a palavra que você decorou 
com o que ela realmente significa.

Aprender com contexto, dentro de 
uma história, cria um caminho de 
memória que faz lembrar o que é 
preciso com muito mais facilidade. Ao 
lembrar uma história, o que fazemos 
é “puxar” uma linha de memória que 
vai trazendo todas as informações 
que estão ligadas a essa linha. Por 
isso faz toda a diferença aprender 
dentro de uma história. Então, listas 
de palavras para decorar, nunca mais! 
Todo o seu estudo será baseado em 
uma história. 

A quinta regra 
fundamental é: 
ENT ENDER

Quando se ENT ENDE  o som, o 
significado de uma palavra, falar é 
infinitamente mais fácil. Ao invés 
de tentar reproduzir um som sem 
sentido, você só vai precisar copiar 
o que já entende.

O processo para isso é muito simples: 
treinar o ouvido do jeito certo. É 
preciso treinar o ouvido para entender 

o inglês falado na velocidade real, do 
dia a dia. Ao aprender a pronúncia 
de palavras soltas, fora das frases, 
o aprendizado é mais lento. E isso 
porque desse jeito são duas tarefas: 
entender palavra por palavra, e 
depois entender essas palavras 
dentro das frases. 

A sexta regra 
fundamental é: 
FALAR

Ao treinar o ouvido é preciso treinar 
também a fala. E falar em inglês é 
um trauma para muita gente! Aqui 
vai uma dica de ouro: se você tem 
um trauma e trava na hora de falar na 
frente dos outros, se sente inseguro, 
morre de vergonha... Treine muito em 
casa, sozinho, trancado no quarto. E 
só fale na frente de alguém quando 
se sentir seguro para isso. Desde 
o começo dos estudos é muito 
importante falar, mesmo que isso 
signifique falar errado no começo!

5. a

6. a
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A sétima regra 
fundamental é: 
ENVOLVER-SE 
EMOCIONALMENT E

Ao estudar, sempre procure 
histórias que, de alguma forma, 
o envolvam emocionalmente. 
Estude com conteúdos que sejam 
do seu interesse, que o façam rir, 
que o deixem curioso, que reúnam 
informação que agreguem muito 
valor, que o façam chorar. 

A oitava regra 
fundamental é: 
AUMENTAR O 
VOCABULÁRIO – 
sempre!

Toda criança começa entendendo 
uma palavrinha aqui e outra ali, para 
depois começar a entender mais e 
mais coisas, melhorar a pronúncia, 
formar frases, numa evolução 
constante. O mesmo vale para quem 
aprende um segundo idioma, porque 
quanto maior o vocabulário, mais fácil 
é a comunicação.

A nona regra 
fundamental é: 
RESPEITAR O SEU 
T EMPO, AS SUAS 
LIMITAÇÕES

O ser humano é único, e cada um tem 
suas limitações. Uns vão aprender 
mais rápido porque amam o inglês 
e vão ter o maior prazer de estudar 
muitas horas para aprender o máximo 
possível. Outros terão dificuldades, 
mas vão se esforçar tanto que vão 
falar inglês muito melhor do que os 
que têm talento, mas têm preguiça 
de estudar.

Assim, é normal que duas pessoas 
estudem um mesmo conteúdo de 
maneiras distintas e em tempos 
diferentes, obtendo maior ou menor 
sucesso. Lembre-se: é preciso 
se respeitar, respeitar as próprias 
limitações e fazer as coisas no  
seu tempo.

7. a

8.a

9.
a
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CAPÍT ULO 6

COMO 
FUNCIONA NA 

PRÁT ICA
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A primeira coisa que você precisa 
para estudar e aplicar esse passo a 
passo é um material de estudo. E a 
minha experiência me ensinou que 
o melhor material do mundo para 
aplicar todas as regras são os filmes 
americanos. Todo mundo consegue 
ver um filme americano no Netflix, 
em um DVD... É um material muito 
acessível e fácil de ser encontrado.

Mas o maior VALOR de estudar com 
filmes não está na facilidade de 
encontrá-los. Eles são realmente 
bons porque são muito semelhantes 
à realidade. Alguns filmes são tão 
parecidos com a realidade que dá 
para a gente SIMULAR a experiência 
de um intercâmbio. 

Você sabe como isso 
acontece?

A mente tem características que 
ajudam muito na hora de aprender. 
Com um filme, a gente pode morrer 
de rir, pode chorar, pode também ficar 
suando de nervoso ou medo. Essas 
emoções são possíveis porque, 

Como funciona na prática
quando você assiste a um filme, o 
seu cérebro realmente acredita que 
é você quem está vivendo aquelas 
situações. Você se põe no lugar do 
personagem o tempo todo de forma 
inconsciente. O seu cérebro acredita 
que o que aparece no filme acontece 
na vida real. E é justamente essa 
característica que o ajuda a aprender 
com filmes.

Ao estudar com um filme, seu cérebro 
guarda as informações como se você 
estivesse vivendo aquilo, simulando 
uma experiência real. Quando você 
aprende com um filme, você guarda 
as cenas na memória, guarda todas 
as emoções, e o seu inconsciente 
interpreta o filme como algo que 
você viveu. 

Você lembra a comparação entre 
aprender português e um segundo 
idioma? Para aprender português 
você viveu situações. Para aprender 
um segundo idioma, o filme é a 
melhor ferramenta para transformar 
histórias em situações muito 
próximas da realidade. 
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O que você precisa saber é que toda 
a vivência dentro das situações 
“reais” proporcionadas pelo filme vai 
colaborar de quatro maneiras para 
o seu aprendizado:

PRIMEIRA – Uma experiência 
inesquecível: ao se envolver de forma 
profunda, você pode aprender para 
nunca mais esquecer.

SEGUNDA – a oportunidade de 
reviver: poder rever as cenas vai 
ajudá-lo a ouvir e entender tudo, 
treinando o ouvido com o inglês 
falado na velocidade do dia a dia.

T ERCEIRA – bons exemplos: 
ouvir um narrador contando uma 
história é bem diferente de ouvir 
uma conversa num ambiente real. 
Por isso, ao estudar com filme você 
vai poder imitar os atores e até falar 
muito parecido com um americano 
nativo. Com o exemplo dos atores, 
você vai treinar a compreensão e a 
fala na velocidade real do dia a dia, 
e pode até adquirir uma pronúncia 
parecida com a de um nativo. 

QUARTA – um caminho para a 
memória: quando precisar lembrar as 
palavras, você não vai precisar buscar 
informações perdidas, soltas. Com 
um contexto como o que os filmes 
oferecem você vai lembrar as cenas, 
as histórias, e graças a esse caminho 
da memória você vai lembrar tudo 
com muito mais facilidade.

 
O filme é uma ferramenta 
para o seu aprendizado.

 

Essa informação é importantíssima! 
Se assistir a um filme em inglês 
fizesse a gente aprender o idioma, 
todo mundo falaria inglês. Você já 
deve ter visto muitos filmes em inglês 
e nem por isso aprendeu a falar, não 
é? Por isso é importante reforçar: 
o filme é uma FERRAMENTA para 
aprender, mas para que funcione, é 
preciso usá-la corretamente na hora 
de estudar. 
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Sobre isso, a minha dica é: escolha 
um filme que você goste. Só não 
escolha um filme de guerra ou com 
muita ação, porque você não vai usar 
quase nada desse vocabulário no seu 
dia a dia. Mas é importante estudar 
usando um filme que você goste.

Durante 15 dias você vai estudar 
apenas os primeiros 5 minutos 
do filme. Durante 15 dias o mesmo 
pedaço do filme. Depois de 15 dias 
estudando esse trecho, você vai 
poder recomeçar o mesmo processo 
com os próximos 5 minutos do filme. 

Sempre que for estudar, você 
deve repetir as quatro atividades, 
como eu descrevo a seguir: 
Lembre-se: independente da 
atividade que for fazer, o áudio 
do filme deve estar SEMPRE em 
inglês!

AT IVIDADE 1 – Assista esse 
pedacinho do filme com LEGENDAS 
EM PORT UGUÊS. Assim, Você vai saber 
o que os atores estão falando para 
poder treinar o que você precisa: o 
significado de cada coisa em inglês. 
Assista várias vezes com a legenda 
em português até saber o que eles vão 

falar antes mesmo da cena acontecer. 
Quando esse pedaço do filme estiver 
bem claro na sua memória, é hora de 
passar para a próxima atividade.

AT IVIDADE 2 – Reveja o mesmo 
trecho do filme com LEGENDAS EM 
INGLÊS. A cada 05 vezes que assistir 
em inglês, assista 01 em português. 
Isso vai ajudá-lo a lembrar do sentido 
das palavras em português e assim 
associar novas palavras em inglês.

AT IVIDADE 3 – Depois de treinar 
a associação, você vai treinar a sua 
pronúncia. Mesmo que não entenda 
nada no começo, lembre-se que quanto 
mais você treinar melhor vai ficar. 

Você deve ouvir a fala de um ator, 
pausar o filme e repetir o que ouviu. 
Você vai ouvindo, pausando e 
repetindo até terminar de imitar todas 
as falas desse trecho do filme. Deixe 
a legenda em inglês, assim você tem 
a ajuda do texto para ler quando for 
falar em voz alta. Você pode fazer 
esse processo quantas vezes quiser, 
até achar que ficou bom ou até achar 
que deu o seu melhor nesse dia de 
treino. Mas faça isso pelo menos 
duas vezes.
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O ÁUDIO DO FILME  
DEVE ESTAR SEMPRE  

EM INGLÊS! 
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Na atividade 3, é muito importante que 
você interprete a fala, como os atores 
fazem. Isso vai gerar envolvimento 
emocional, e vai ajudá-lo a gravar 
e nunca mais esquecer o que está 
aprendendo. Imitar os atores vai fazer 
com que a sua mente acredite que 
você está vivendo aquilo, e quando 
você se emociona você aprende pra 
nunca mais esquecer!

AT IVIDADE 4 – A última atividade 
é assistir mais uma vez o filme em 
inglês, dessa vez sem legenda, 
prestando atenção na cena e na 
pronúncia das falas em inglês.

Esse é o passo a passo para usar 
na sua rotina de estudo, no seu dia 
a dia. Com ele você vai aprender 
inglês de um jeito muito simples e 
em pouquíssimo tempo. 

Mas, atenção: 
você vai ter que 
ter paciência! 

Ao iniciar o passo a passo, você 
não vai entender nada, não vai 
pronunciar direito as palavras. Mas 
você deve insistir. Siga o processo 
por 15 dias com o mesmo pedaço do 
filme, e depois passe para um novo 
pedaço mesmo que você ainda não 
tenha entendido tudo ou ainda não 
fale perfeitamente. O que você não 
absorveu, vai ter a chance de ver 
em outras cenas. Quando terminar 
de estudar o filme inteiro, você pode 
rever, e se achar necessário, deve 
refazer o processo.

Você sabe por que é tão importante 
ir para frente mesmo sem ter 
entendido tudo? Porque nem sempre 
é possível associar tudo o que você 
estudou vendo uma única cena. O 
envolvimento em diversas cenas 
ajuda o seu cérebro na tarefa de 
associar e gravar. Por isso, passe 
os 15 dias realmente se dedicando 
ao máximo, pois aquilo que você 
não aprendeu da primeira vez, vai 
aprender mais para frente. Ao se 
dedicar de verdade você vai ver uma 
evolução impressionante. 

Para avaliar os resultados que 
alcança você deve seguir à risca 

DICA DE OURO!
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as dicas, praticando todos os dias. 
Fazendo isso, no final da primeira 
semana de estudo você vai perceber 
que as falas dos atores vão surgir na 
sua cabeça durante o dia.  E quanto 
mais isso acontecer, mais fácil vai 
ser para você falar. Se não acontecer 
quer dizer que você precisa passar 
mais tempo estudando.

Ao aplicar esse passo a passo, a 
prática diária vai permitir que você 
entenda o inglês real, vai proporcionar 
uma pronúncia muito parecida com a 
de um americano, vai aumentar muito 
o seu vocabulário. Você ainda vai 
falar com naturalidade, vai perder a 
vergonha de falar em público porque 
vai estar acostumado a falar em 
inglês, e, além disso, vai falar com 
naturalidade, porque com o tempo 
você não vai mais precisar fazer 
traduções mentais, pois vai estar 
acostumado a entender em inglês.

Finalmente, você não vai mais ficar 
pensando em regras de gramática na 
hora de falar, e o dia a dia de estudo 
sem ter que decorar gramática é mais 
fácil, simples e divertido!

Este é o passo a passo que você tem 

que fazer se você estiver estudando 
sozinho, no entanto, como você 
está no meu curso, você tem uma 
plataforma de estudo onde poderá 
treinar de maneira estruturada, com 
exercícios pensados onde vai tirar o 
maior proveito do seu treino.

Quando o acesso à plataforma 
se encerrar, você poderá aplicar 
este método com outros filmes 
ou séries e continuar aumentando 
seu vocabulário.
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VOCÊ ESTÁ 
PRONT O?

l l l

lll
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Eu tenho muitos alunos que 
começam a fazer o curso porque 
querem falar inglês, mas quando 
percebem que terão que abrir mão 
de alguma coisa para se dedicar, 
encontram mil desculpas para não 
seguir em frente.

Você sabe por que essas pessoas 
param no meio do caminho? Elas 
adoraram o método, elas sabem 
que é preciso dedicação, mas elas 
param no meio do caminho pois 
esquecem do “PORQUE” elas 
precisam aprender inglês.

Quando você tem a consciência 

Você está pronto?
diária do porque que você precisa 
aprender inglês, você ganha força 
para continuar até o fim, você manda 
a preguiça embora, você organiza 
seu tempo, você dorme menos, você 
dá um jeito. 

Eu tenho alunos que acessam a 
plataforma de estudos às 4 horas 
da manhã. Para mim, essa é a maior 
prova de que essa pessoa não tem 
tempo. Mas com certeza ela tem o 
sonho ou precisa muito aprender 
inglês. Quando a sua mente pensar 
em inventar qualquer desculpa, 
você vai lembrar o seu propósito e 
vai continuar firme até o fim, custe 
o que custar.

Então, minha última dica é: pegue um 
papel e uma caneta. Faça isso agora, 
porque se você deixar para depois, 
você não vai fazer mais. Escreva no 
papel o SEU porque, o MOT IVO que te 
faz querer aprender inglês. 

Deixe esse papel num lugar bem 
visível. Assim, todas as vezes que 

A vida está 
oferecendo a você 

uma OPORT UNIDADE, 
o que você vai fazer 

com ela? 
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você pensar em arrumar uma 
desculpa para não estudar, para 
não aplicar o método, você vai 
lembrar que a única pessoa que está 
perdendo com isso é VOCÊ! 

Isso se chama “Compromisso 
Pessoal”. Compromisso com você 
e com o seu sucesso!

Você está pronto para 
começar? Eu espero  
por você!
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