
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 
 
Olá querido leitor, ficamos felizes em tê-lo junto conosco na leitura deste e-book. 

Se você está aqui é porque ou está curioso sobre como aprender a falar inglês, 

ou porque neste exato momento da sua vida está precisando aprender inglês. 

Este e-book foi escrito para que você aprenda como aprender inglês e seja 

encorajado a continuar os seus estudos. 

Mas por que estudar a língua inglesa? Bom, o inglês é a língua mais falada no 

mundo atual. Ou seja, talvez você precisará em algum momento saber falar 

inglês sem nem ter saído do seu país. 

No Brasil, saber falar o básico do inglês já é quase um requisito de muitas 

empresas. Então aprender inglês pode te ajudar a garantir uma vaga no 

mercado de trabalho. 

Outro motivo para te encorajar aprender inglês é para seu próprio prazer. Com 

o inglês você conseguirá aproveitar mais os filmes de Hollywood, terá um 

acervo maior de livros para ler e conseguirá participar de eventos mundiais 

pela internet. 

Já percebeu que é importante saber o inglês né? Te convidamos, então, a 

continuar a leitura deste ebook. Aqui você irá aprender a se organizar e o que 

evitar durante os estudos. Também será introduzido a gramática da língua e já 

irá aprender muitas frases úteis para o dia a dia. 

Continue a leitura e embarque em um novo mundo de oportunidades. 



1. Organizando seus Estudos 

 
Organização é a palavra chave para ter sucesso em qualquer objetivo que você 

deseja alcançar. Planejar o seu desenvolvimento em certa área é 

imprescindível. 

Quando se trata de aprender uma nova língua e aprender a falar inglês com 

certeza organização é um ponto chave. 

Porque? Eu não posso aprender aos poucos sem uma ordem pré estabelecida? 

Você até pode fazer isso, mas a velocidade do desenvolvimento do inglês será 

muito baixa. 

Por isso preste atenção nos tópicos a seguir, pois eles te ajudarão a criar um 

ambiente e uma mente organizada para estudar. 



Escolha um horário 

Para que a sua jornada no aprendizado da língua inglesa flua, você deverá 

escolher um período do dia para sentar e dedicar aquele tempo somente ao 

estudo. 

É importante ter em mente que quanto mais horas de estudo você tiver, mais 

você irá progredir no aprendizado. Para escolher um horário de estudo você 

deve analisar qual é a sua rotina atual e buscar lacunas de horários livres. 

Observe que estudar o inglês não deve atrapalhar a sua vida atual, por isso 

escolha um horário que não irá ser um empecilho aos seus compromissos e que 

você irá conseguir focar no que está aprendendo. 

Se esforce para escolher o período do dia no qual sua mente rende mais, se 

você for uma pessoa que funciona melhor de manhã, escolha um período livre 

pela manhã, mas caso sua mente trabalhe mais a noite, estude de noite. 



Faça uma agenda 

É muito importante você criar uma agenda que determinará os dias da semana 

que você irá estudar. Essa agenda pode ser física, digital ou até mesmo mental. 

Cuidado! A mente do ser humano é falha, por isso recomendamos que utilize 

uma agenda física ou digital. 

Nessa agenda você definirá quantas vezes na semana irá sentar para aprender 

um novo tópico da língua inglesa. Ou seja, não é porque você está estudando 

com a facilidade de ter horários flexíveis que você irá estudar somente quando 

te der vontade. Para aprender uma nova língua exige-se disciplina. 

Pedagogicamente, recomenda-se que você estude pelo menos 2 horas por 

semana. Menos do que isso dificulta a retenção do conteúdo, dificultadno o 

aprendizado. 

Cuidado! Não force sua mente além do que ela aguenta. Nem sempre receber 

muita informação de uma vez significa que aprendeu muito. 



Prepare o ambiente 

Existe um tempo e lugar certo para cada ação. Hora de estudar não é hora de 

bagunça. Assim como estudar em um lugar sujo pode atrapalhar o seu 

rendimento. 

Quando falamos sobre estudar, devemos ter em mente que o local que você 

escolher para estudar, e como ele está organizado, influencia diretamente no 

resultado final do estudo. 

Se você escolher estudar na sala, no quarto ou em um escritório, é importante, 

também, que o local esteja livre de distrações. Por exemplo, se você escolher 

estudar na sala, lembre-se que o barulho da TV pode te atrapalhar. 

Por isso analise a si mesmo e descubra o que tira a sua concentração e o que te 

ajuda a focar. Algumas pessoas conseguem focar mais durante o estudo se 

estão escutando música ou um pouco de barulho, outras só conseguem focar se 

o silêncio for absoluto. 

Então lembre-se! Estude em um ambiente confortável e que te ajude a manter 

o foco. 



Faça exercícios 

Uma profissão perfeita para exemplificar a importância de praticar exercícios 

do conteúdo estudado é a de um atleta profissional. 

Um atleta só atinge a perfeição se ele treinar várias vezes um certo movimento, 

pois ele nunca irá conseguir desempenhar correta e eficientemente sua 

habilidade sem ter exercitado como fazê-lo antes. 

Assim como os esportes, aprender se comunicar em outra língua também é 

uma habilidade. E habilidades só são aprendidas através da prática constante e 

regular até que o nosso cérebro sistematize e execute de forma automática e 

natrual. É assim também que funciona falar em outra língua. Você pode até ter 

estudado uma hora sobre determinado tópico da gramática, mas você 

dificilmente irá conseguir se comunicar com um nativo da língua se não 

praticar. 

Então lembre-se! È fundamental que você exercite a prática do inglês, tanto 

nos exercícios sugeridos pelo seu professor, quanto no dia-a-dia. Crie o hábio 

te assisti filmes em inglês e com a legenda também em inglês. Deixe a TV 

ligada em algum canal de notícias internacional (CNN por exemplo). Desta 

forma você está criando o hábito de permitir que seu cérebro se familiarize-se 

com o “som” do inglês, o que é fundamental para o aprendizado eficaz e, aos 

poucos, a se tornar um expert no idioma. 



Revise 

Por último, mas não menos importante é você separar alguns minutos do seu 

dia para revisar os conteúdos aprendidos. Caso uma revisão de conteúdo todo 

dia não seja possível, tente fazer pelo menos 3 vezes na semana. 

Manter o cérebro sempre em contato com o que já aprendeu é uma maneira de 

estimular a sua memória. Inicialmente você precisará revisar o mesmo assunto 

várias vezes, porém quando você menos perceber sua mente já terá gravado o 

assunto e a partir daí só precisará revisar poucas vezes. 

Se você seguir os conselhos dado neste capítulo, pode ter certeza que você 

estará impulsionando seu corpo e mente para aprender melhor e mais rápido a 

falar a língua inglesa. 



2. O que você deve evitar 

 
Assim como qualquer outra coisa que você irá aprender durante sua vida, para 

aprender inglês e qualquer outro idioma você deve evitar algumas práticas. 

Quando dizemos que você deve evitar é porque algumas práticas irão te dar a 

falsa sensação de que você está aprendendo, mas na verdade não está. 

Enquanto outras práticas simplesmente são um bloqueio no seu aprendizado 

da língua inglesa. Veja a seguir o que evitar: 



Ter contato com o inglês somente no momento de estudo 

Um dos maiores enganos na vida de um aluno de idiomas é pensar que apenas 

o seu tempo de estudo com o professor, em uma sala de aula ou assistindo uma 

aula online, basta para progredir no aprendizado da língua. 

O momento da aula é o momento que você está aprendendo, é o momento em 

que a sua mente está recebendo informações “teóricas” e colocando em prática, 

junto ao professor, seus conhecimentos adquiridos e tirando dúvidas. Porém 

para que tal aula fique gravada em sua mente é necessário que você tenha 

contato com o inglês fora do período de aula como sugerimos anteriormente. 

Graças a tecnologia e a globalização, ter um contato frequente com o inglês 

nos dias atuais é fácil. Até porque alguns termos em inglês já fazem parte do 

nosso dia a dia. 

Por recomendamos que você “corra atrás”, ou seja, faça e mantenha contato 

com o inglês o máximo de tempo possível. 



Tradução Automática 

Graças a revolução industrial e ao avanço tecnológico, hoje em dia existem 

máquinas e programas que facilitam nossa vida substituindo o trabalho que 

nosso cérebro iria fazer. 

Isso é realmente maravilhoso, porém só depois que você já domina tal 

atividade em seu cérebro. 

Assim como um aluno do ensino fundamental em sua aula de matemática o 

professor pede para não usar a calculadora. Do mesmo modo deve proceder 

um aluno da língua inglesa. Ao utilizar um programa de tradução automática 

você estará impedindo a sua mente de trabalhar, e nesse primeiro momento 

para você aprender e memorizar é necessário que seu cérebro trabalhe. 



Evite a Tradução Mental 

Outro erro muito comum, principalmente entre novos estudantes de inglês é 

praticar a tradução mental. 

Tradução mental é quando você lê uma frase em inglês e para tentar entendê- 

la melhor você a traduz em sua mente para o português. 

Realmente essa é uma prática muito difícil de evitar, até pessoas que já estão 

em um nível avançado no aprendizado da língua tem essa dificuldade. Porém 

quanto mais você buscar entender o que a frase diz no idioma original, mais 

ela fará sentido para você. 

Outro problema da tradução mental é que ela dificulta o falar em inglês. Pois 

como você já está acostumado a ficar traduzindo tudo, até na hora que você for 

falar você irá ficar traduzindo tentando construir a frase perfeita. 

Quando se evita a tradução mental você irá perceber que as frases em inglês 

sairão naturalmente e você se comunicará de forma mais fluída. 



Procrastinação 

A procrastinação, vulga preguiça, é uma das duas piores práticas que alguém 

pode ter no aprendizado de uma nova língua. 

Como você já deve ter observado no capítulo 1, aprender uma nova língua 

exige organização e disciplina e ser um aluno que sempre está procrastinando 

seus estudos é o primeiro passo para futuramente desistir de aprender inglês. 

A palavra procrastinação significa deixar para depois recorrentemente. Ou 

seja, algo que você sabe que deveria estar fazendo neste exato momento, você 

não faz e acaba inventando alguma desculpa do porque não fez. 

Se você pensa que terá dificuldade com isso, peça para um parente ou algum 

amigo de confiança que te ajude a superar isso. Essa pessoa deverá te cobrar 

como andam os seus estudos e te incentivar a seguir nesse caminho. 



Ter Medo 

Seguindo a procrastinação, ter medo de falar inglês é a segunda pior prática a 

ser evitada no processo de aprendizado da língua. 

Por mais que tal prática deva ser evitada, um aluno pode ter diversos motivos 

para ter medo de falar inglês. Sendo na maioria das vezes impulsionado pela 

vergonha de falar em público e, pelo fato de ainda não dominar totalmente o 

idioma, se sentir intimidado. 

Porém, gostaríamos que você tivesse em mente que pouquíssimas pessoas que 

não tem inglês nativo, falam o inglês perfeitamente. Mesmo após você atingir 

um determinado nível de fluência sempre haverá algo novo para aprender na 

língua. 

Por isso não tenha medo, mesmo que você erre. Pois se você estiver com um 

nativo, se for um erro muito grave com certeza ele irá te ensinar o jeito correto, 

o que será um excelente aprendizado para você. 

Quando você não fala inglês por medo, você impede que a qualidade do seu 

inglês melhore, pois terá dificuldade de entender onde você tem errado e como 

consertar isso. 

Por este motivo sempre que você tiver a oportunidade de falar inglês, fale! 

Principalmente se essa oportunidade for com nativos da língua. 



3. Trocando a sua rotina para o Inglês 

 
Como dito no capítulo 1 deste e-book, é mais fácil para uma criança aprender 

uma nova língua do que para um adulto. Isso acontece porque a criança 

aprendeu seu idioma materno recentemente pelo método de associação, então 

ao aprender uma nova palavra de outro idioma sobre algo que ela recentemente 

já associou a uma palavra no idioma materno se tornará muito mais fácil e 

rápido. 

Quando adultos nós sabemos o que é associar, mas nossa mente deixou de 

trabalhar intensamente nisso e é por esse motivo que demoramos mais para 

memorizar as palavras no novo idioma. 

Devemos então tentar criar o universo que uma criança vive quando está 

aprendendo a falar. Se você mora em um país que o idioma principal é o inglês 

trocar a sua rotina será muito mais fácil, porém se você viver no Brasil, em 

Portugal ou qualquer outro país que a língua materna é português, o processo 

será um pouco mais demorado, mas é simples de seguir. 

Trocar sua rotina para o inglês é na verdade imergir sua vida na língua inglesa, 

é como se você estivesse mergulhando nos EUA, Inglaterra e Austrália sem 

pisar um pé lá. Veja a seguir como fazer isso. 



Música 

Um item muito comum do dia a dia e muito utilizado pelos jovens é ouvir 

música. Na verdade a música existe a muito tempo e é difícil você encontrar 

alguém que não goste de ouvir ao menos um estilo musical. 

Um dos poderes que a música tem é gravar o conteúdo da letra na mente das 

pessoas e esse é um excelente poder que pode ser utilizado para impulsionar o 

seu aprendizado do inglês. 

 
Então a dica é: troque suas músicas em português por músicas de artistas da 

língua inglesa. 

Tal prática irá fazer com que inconscientemente seu cérebro comece a 

conhecer mais palavras do inglês. 

Porém para você ter um resultado ainda melhor no aprendizado de novas 

palavras, aconselhamos você ler algumas vezes a letra da música, outras vezes 

ler a letra enquanto a escuta. Isso fará com que seu cérebro associe as palavras 

mais rapidamente pois, ao ler, você está estudando vocabulário. 

Se possível troque todas as suas músicas, no início pode te dar um aperto no 

coração, mas é por uma boa causa. 



Notícias 

 
Já para melhorar a sua leitura e aumentar o vocabulário, ler notícias em inglês 

irá te ajudar bastante. 

A maioria dos grandes jornais americanos e britânicos possuem um site online 

com matérias. 

A princípio você terá dificuldade em ler alguns temas, porém se você se 

empenhar em ler os jornais com certeza seu vocabulário se tornará mais rico, 

além de ficar atento ao que está acontecendo no mundo. 

Uma dica é começar a acompanhar as notícias dos jornais pelo Twitter, pois lá 

os posts são pequenos, tornando mais fácil e menos cansativa a leitura. 



Leia livros em inglês 

Este item da imersão não é para ser feito logo no início do aprendizado, mas 

após algumas aulas de vocabulário peça para o seu professor dicas de quais 

livros você já pode ler. 

Ao ler livros em inglês você será exposto a literatura inglesa. O número de 

palavras novas e termos novos que você conseguirá aprender ao ler um livro é 

imensamente maior do que ao ler notícias. 

Isso ocorre porque os escritores exploram palavras diferentes para expressar 

situações diferentes. 

Então assim que você tiver um pouco mais de domínio da língua e um 

vocabulário mínimo, procure livros em inglês para ler. 



Chega de filmes dublados 

É muito comum as pessoas escolherem assistir filme dublado. De certa forma 

assistir um filme dublado em português é o mais confortável para nós. Pois 

nossa mente irá entender o que se passa nas cenas automaticamente. 

Porém assistir os filmes que originalmente foram gravados em inglês sem ser 

dublado será muito melhor para o seu aprendizado da língua inglesa. 

Irá ajudar a aumentar o seu vocabulário e a sua fonética. Além de transmitir 

melhor o que o diretor do filme quis passar para os espectadores. 



Troque o idioma do seu smartphone 

Esse talvez seja um dos passos mais difíceis a ser dado no processo de imersão 

na língua inglesa. Porém talvez um dos mais eficazes, pois você será 

apresentado diariamente a novas palavras. 

O lado bom de trocar o idioma do seu smartphone é que o método de 

aprendizado por meio dele será o de associação, igual ao de uma criança. 

Geralmente nós já estamos muito acostumados com os símbolos que 

encontramos no smartphone, então por mais que você ainda não tenha total 

conhecimento daquela palavra, por já conhecer o símbolo que está nela, saberá 

o que fazer. Depois, aos poucos, sua mente começará a assimilar a palavra e 

quando menos perceber já estará fazendo uso dela em suas conversas e textos. 

Quando se sentir mais confiante tente trocar, também, o idioma do seu 

computador. 



YouTube 

Nos dias atuais está se tornando cada vez menor o número de pessoas que 

assistem a programas de televisão. Uma das causas desse fenômeno é a 

existência do YouTube. 

O YouTube pode oferecer praticamente tudo que uma emissora de televisão 

têm a oferecer. 

Para o estudante de inglês o YouTube é uma grande ferramenta pois você pode 

escolher assistir a “Televisão” americana, britânica e australiana. 

A maioria do conteúdo que existe no YouTube está em inglês. Você encontrará 

vídeos com diversos níveis de conhecimento do uso da língua inglesa, de 

conteúdos infantis à teses de pesquisadores. 

Ou seja, qualquer tipo de vocabulário e matéria que você quiser aprender, no 

YouTube você encontra. Até os canais de jornalismo, hoje, utilizam o site. 

Por isso não deixe de fora o YouTube na sua jornada de aprendizado do inglês. 



Podcast e Rádio 

Por último mas não menos importante é utilizar podcasts e rádios no seu 

processo de imersão. 

A grande vantagem desse recurso é que o nível do inglês geralmente é um 

pouco mais avançado e a velocidade da fala é um pouco mais próxima de uma 

conversa real entre nativos da língua. 

Ou seja, ao ouvir podcasts e as rádios de língua inglesa você estará se 

familiarizando cada vez mais com um nível mais difícil do inglês. 

A segunda vantagem de podcasts e rádio é que você simplesmente só precisa 

escutar. Ou seja, você pode ouvir enquanto caminha, corre, dirige, vai às 

compras e em outros momentos do seu dia no qual suas mãos e olhos estejam 

ocupados. 



Você consegue 

Por mais difícil ou desconfortável que seja inicialmente trocar sua vida pelo 

inglês, tenha em mente que tal atitude irá valer a pena. 

Você verá que após algumas semanas já estará acostumado com essa prática. 

E, melhor ainda, em algumas semanas irá perceber a velocidade que seu inglês 

estará melhorando. 

Por isso, mergulhe no mundo do inglês. 



4. Dicas de Gramática 

 
Agora que você já sabe como se organizar, o que deve evitar para aprender 

inglês e também como mergulhar em universo rodeado pela língua inglesa. 

Chegou o momento de entender a importância da gramática e algumas dicas 

sobre ela. 

Conhecer a gramática de um idioma significa que você se esforçou em dominar 

sua dinâmica. Pense bem! Qauntas vezes não te dói nos ouvidos alguém 

falando “menas”; “que seje”; ou o famoso “nós vai” ou “a gente fomos” no 

português. 

A mesma coisa acontece quando se trata de ter uma boa gramática em um 

idioma estrangeiro, as chances de o nativo da língua te reconhecer como 

alguém esforçado é alta e ele irá te respeitar. 

Porém esse não é o único motivo pelo qual é importante ter uma boa gramática. 

O motivo principal para você querer dominar a gramática da língua inglesa é 

para que você consiga se comunicar melhor, ou seja, que quem te escute 

falando inglês entenda claramente o que você quis dizer. 

Quando a pessoa não se expressa corretamente será mais difícil de você 

conseguir ser compreendido corretamente. Por isso preste atenção nas dicas a 

seguir. 



Conheça muito bem o verbo To Be 

Pode se dizer que o verbo To Be é o verbo mais importante de toda a língua 

inglesa. O motivo é porque ele irá aparece em cerca de 90% das frases faladas 

em inglês. 

Em português o verbo To Be corresponde aos verbos ser e estar. A tradução 

literal de To Be é ser/estar. 

Com certeza esse será o primeiro verbo que você irá aprender em sua primeira 

aula de inglês. O verbo To Be na maioria das vezes irá acompanhar os 

pronomes pessoais da língua inglesa. Veja a tabela a seguir: 

 

 

 

Pronome Pessoal Verbo To Be Contração Tradução 

I am I’m Eu sou/estou 

You are You’re Você é/esta 

He is He’s Ele é/esta 

She is She’s Ela é/esta 

It is It’s Isto é/esta 

We are We’re Nós somos/estamos 

You are You’re Vocês são/estão 

They are They’re Eles são/estão 

 

 

Este é o verbo To Be no tempo verbal do presente. Grave a tabela acima, pois 

lhe será muito útil em sua jornada com o inglês e busque sempre dominar o seu 

uso cada vez mais. 



Fazendo uma pergunta 

Um dos tópicos de gramática da língua inglesa que é importante vocês 

conhecer no início de sua jornada é como fazer perguntas. 

Independente se você irá viajar em breve para uma país estrangeiro ou se irá 

praticar o seu inglês pela internet, fazer perguntas é muito importante para que 

você consiga continuar suas conversas e tirar dúvidas, independente do que 

elas sejam. 

Existem diversas formas de fazer perguntas, mas no momento vamos olhar 

para dois tipo. O primeiro será fazer perguntas com o verbo To Be. 

Esse é o modo mais fácil e simples de todos, você só precisará colocar o 

verbo To Be antes do pronome. Veja o exemplo abaixo: 

 
Are You a student ? 

Verbo To Be + Pronome Pessoal + Sujeito 

Tradução: Você é um estudante? 

 

Essa é a estrutura base para se fazer uma pergunta em inglês utilizando o 

verbo To Be. 

O segundo tipo de perguntas é conhecido como Wh-Questions. Ou seja, são 

perguntas na qual a palavra que inicia a pergunta começam com Wh. 

Para fazer a pergunta, você irá escrever a palavra e logo após ela irá utilizar a 

mesma forma de pergunta demonstrada acima, ou seja, utilizar o verbo To Be. 



Conheça as palavras do conjunto Wh-Questions: 
 

 
 

Palavra Wh- Tradução 

What…? O que…? 

Where…? Onde…? 

When…? Quando…? 

Who…? Quem…? 

Why…? Porque…? 

Which…? Qual…? 

How…? Como…? 

 

 

Você deve ter percebido que as Wh-Questions são perguntas essenciais para 

conversar o básico. Por isso é muito importante que você as conheça bem. 

No capítulo 7, você irá encontrar vários exemplos de perguntas com o Wh- 

Question. 



Respondendo perguntas 
 

Agora que você já sabe como que as perguntas são feitas é preciso saber como 

respondê-las. Primeiro vamos ver como responder as perguntas feitas com o 

verbo to be. Existem dois tipos de respostas: afirmativa e negativa. 
 

Para responder afirmativamente você terá que escrever: Yes, (verbo to be) 

Para responder negativamente você terá que escrever: No, (verbo to be) + not 

Vejamos então o seguinte exemplo: 
 

P: Are You a student? (Você é um estudante?) 

R. A: Yes, I’m (Sim, eu sou) 

R. N: No, I’m not (Não, eu não sou) 
 

É bem simples, veja no quadro abaixo como responder com todos os pronomes: 
 

 

Pronome Pessoal Afirmativo Negativo 

I Yes, I’m No, I’m not 

You Yes, You’re No, you’re not 

He Yes, He’s No, He’s not 

She Yes, She’s No, She’s not 

It Yes, It’s No, It’s not 

We Yes, We’re No, We’re not 

You Yes, You’re No, You’re not 

They Yes, They’re No, They’re not 



Agora para responder às Wh-Questions é um pouco mais complicado. 

Observe no quadro alguns exemplos de como responde-las. 

 

 

 

Esses são alguns exemplos de como responder as Wh-Questions. Você ainda 

irá encontrar várias delas. 

Wh-Questions Respostas Tradução 

What’s your name? My name is Paula P:Qual seu nome? R:Meu 

nome é Paula 

Where are you from? I’m from Santos/SP P: De onde você é? 

R: Eu sou de Santos/SP 

When you study 

English? 

I study English on 

Monday 

P:Quando você estuda inglês? 

R Eu estudo inglês na segunda. 

Who is you mother? My mother is Maria P: Quem é sua mãe? R: Minha 

mãe é Maria. 

Why you are here? I’m here to study P: Porque você está aqui? 

R: Estou aqui para estudar. 

Which is you favorite 

color? 

I’m like purple P:Qual sua cor favorita? R: Eu 

gosto de roxo. 

How are you? I’m fine P: Como vai você? R: Eu 

estou bem. 



Cuidado ao escrever os pronomes possessivos 

Este ponto não é muito complicado, porém pode te dar um pouco de dor de 

cabeça nas vezes em que você for escrever algo em inglês. A forma de escrever 

os pronomes pessoais e os pronomes possessivos são muito similares. 

Dê uma olhada na tabela abaixo para que você consiga compará-los. 

 
 

Pronome Pessoal + Verbo To Be Pronome Possessivo 

I’m My/Mine 

You’re Your/Yours 

He’s His 

She’s Her 

It’s Its 

We’re Our 

You’re Your/Yours 

They’re Their 



Falando sobre si mesmo 

O inglês tem uma maneira parecida com o português para se referir a si mesmo. 

Estes são os pronomes reflexivos. 

A palavra “mesmo” em inglês é a palavra “self”. E para utilizar essa palavra 

ela terá que ser acompanhada dos pronomes possessivos. É bem simples.  

Veja o quadro abaixo: 

 

 

 

Pronome Possessivo Pronomes Reflexivos Tradução 

My/Mine Myself Eu mesmo 

Your/Yours Yourself Você mesmo 

His Himself Ele mesmo 

Her Herself Ela mesma 

Its Itself A si mesmo 

Our Ourselves Nós mesmos 

Your/Yours Yourself Vocês mesmos 

Their Themselves Eles mesmos 

 

 

Juntamente com o verbo to be, o uso dos pronomes reflexivos é muito 

comum, porém é bem fácil de usá-lo. 

Com pouco tempo de prática você já irá dominá-lo. 



Treine sua gramática com o Grammarly 

Por último, uma boa maneira de você conseguir treinar a sua gramática quando 

estiver escrevendo é utilizar a extensão de navegador chamada Grammarly. 

Ela irá funcionar como o corretor de vocabulário da Microsoft Word, porém 

não é só isso. Semanalmente a extensão irá te mandar um relatório com quais 

são os seus erros mais comuns e o quanto você está evoluindo. 

Deste modo você conseguirá entender quais tópicos do inglês você deve revisar 

mais e quais você já está dominando bem. 

Agora que você já recebeu algumas dicas de gramática é importante dizer que 

a gramática não irá te ensinar a dominar totalmente o inglês, para isso você 

precisa aprender também vocabulário. Por isso não foque somente na 

gramática, erros são normais. Procure aprender bastante termos e palvras e 

enriquecer seu vocabulário. 



5. Técnicas de Vocabulário 
 

Como você já deve ter reparado, para ampliar o seu vocabulário da língua 

inglesa você deve ter contato com ela, e como vimos no capítulo 3, quanto mais 

você imergir no inglês, mais você enriquecerá seu vocabulário. 

Após entrar em contato com jornais, internet, filmes, podcast, entre outros, o 

que você deve fazer é anotar em um papel ou em seu smartphone toda vez que 

você se deparar com uma palavra desconhecida. 

Entre 20 a 40 palavras novas por semana é um bom número de termos para se 

aprender. Então durante o seu dia anote as palavras desconhecidas. 

No fim do dia, ou em algum período livre, pesquise na internet ou em 

dicionários o significado da palavra desconhecida. Uma dica é tentar aprender 

o que essa palavra significa olhando um dicionário da língua inglesa e não 

somente um dicionário bilíngue. 

Pronto, sua mente aprendeu uma nova palavra. O próximo passo será decorá- 

la, para isso você terá que aprender a revisá-las. 



Como fazer uma revisão de vocabulário 

Diferente de estudar tópicos da gramática e aulas, fazer a revisão do 

vocabulário é algo que deve ser feito diariamente. 

Calma, não se assuste. Você consegue fazer um revisão perfeita dos 

vocabulários que aprendeu entre 10 a 20 minutos. 

Ou seja, é algo que você pode fazer no ônibus enquanto volta para casa, pode 

fazer também antes de dormir, e até mesmo na sua hora de almoço. 

Hoje, com a tecnologia, tornou-se muito fácil fazer revisão de vocabulário. 

Existem vários aplicativos para celular que te permitem aprender novos 

vocabulários e no fim do dia revisá-los. 

Outro aplicativo que existe, é o ANKI, nesse você terá que inserir nele 

manualmente as palavras que você aprendeu durante o dia. O aplicativo irá 

criar um temporizador, que irá ajudar a trabalhar a sua memória em relação a 

tais vocabulários. 

É no aplicativo do ANKI que você deve inserir o grupo de 20 a 40 palavras 

que você aprendeu na semana e com ele fazer a revisão diária. Deste modo 

você estará gravando as palavras em sua mente e ampliando o seu vocabulário. 

Quanto mais vocabulário você souber mais você irá conseguir se comunicar 

em inglês, e aos poucos irá melhorar a sua gramática. 



Mais uma dica 

Talvez a princípio você se sinta um pouco constrangido, mas com essa dica as 

chances de aprender mais vocabulário e até gramática são grandes. 

Entre em uma comunidade de nativos da língua inglesa para praticar o seu 

inglês e conhecer mais palavras. 

Um exemplo é entrar em algum grupo do Facebook de um assunto que você 

goste, como: computação, jogos, esportes, política, artes, cinema, entre outros. 

Além de você aprender novas palavras, estilo de escrita e gírias, talvez você 

abra as portas para criar uma amizade com alguém que mora em outro país. 

Isso é uma experiência excelente. 



6. Treinando a sua Pronúncia 

 
Após começar a compreender mais a gramática do inglês e começar a 

enriquecer seu vocabulário, você irá se deparar com mais um obstáculo. 

Aprender a falar as palavras com a pronúncia correta em outros idiomas pode 

ser algo difícil. Mas não é impossível. 

Cada nativo de um país que a língua principal não é o inglês terá dificuldade 

com algum tipo de pronúncia. Nós, que falamos a língua portuguesa, não temos 

muitos obstáculos. 

Porém, mesmo que não sejam muitos, nós temos dificuldade em falar alguns 

fonemas da língua inglesa. São os fonemas que não existem no português. 

Confira quais são eles. 



Pronunciando o i 

O primeiro dos fonemas o qual é difícil falarmos é a letra i. O português é uma 

língua em que as vogais geralmente possuem um som mais longo. Se você 

notar, o som das vogais continuam a ressoar nas consoantes que estão próximas 

a ela. 

Isso se torna um problema na hora de pronunciar a letra i em inglês. Quando 

esta letra está rodeadas de consoantes a sua pronúncia deve ser curta. 

Quando você se deparar com ela, fale como se estivesse cortando o som da 

letra em português. 

Grave isto a letra i em português é longa, em inglês ela é curta. 



O longo ee 

Agora vamos entender um pouco como ler o ee. Na prática é um pouco difícil 

de fazer, na teoria é mais simples. 

Ao ler as duas letras ee. Os falantes da língua portuguesa tendem a usar o som 

da letra i só que curto. Porém ao se deparar com a letra ee em uma frase 

significa que você deve alongar o som da vogal. Ou seja, será o som da letra i 

longa. 

Então quando você ler a palavra cheese, você irá pronunciar chiise. 

A princípio pode parecer complicado, mas com a prática você irá aprender 

logo. 



Falando o Ch 

Vamos lá. A pronúncia do ch em inglês não é muito difícil. Porém ela causa 

um pouco de confusão na mente de quem fala português. 

Em português as consoantes ch possuem o mesmo som da letra x. Porém no 

inglês o som esperado para as consoantes ch é em português a sílaba ti. 

Por exemplo, a palavra chip, deve ser pronunciada como tip e não xip. É um 

som curto e meio áspero. 

Se você ouvir muito o som, em breve conseguirá fazê-lo muito bem. 



O difícil Th 

Chegamos ao fonema mais difícil para nós que falamos português. 

O th vem da letra grega θ (theta) e a pronúncia dos dois são iguais. O fonema 

mais parecido que temos em nossa língua é o da letra f e ph, porém não é igual. 

O som para produzir essa letra se assemelha ao som do vento. Para faze-la 

precisamos soprar a letra. 

Uma forma de exercitá-la é colocar a ponta da língua entre os dentes e depois 

tentar soprar. Esse exercício irá te familiarizar com o movimento real na hora 

de falar o th. 

Quando exercitar uma palavra com th irá perceber que no fim do movimento a 

sua língua irá tentar tocar nos dentes superiores e um pouco no céu da boca. 

Isso acontece por causa da vogal que segue o th. 

É difícil, vai demorar para conseguir falar corretamente. Mas não desista. 

Mesmo com sotaque, os nativos da língua inglesa irão te entender. 



Preste atenção na movimentação 

Um forma interessante de você observar sua fala é treinar em frente a um 

espelho. 

Em princípio pode ser estranho e chato. Mas algumas pronúncias irão exigir 

que você pratique os movimentos corretos com sua boca e língua. 

Uma dica é você procurar no YouTube vídeos que ensinam a movimentação 

necessária para fazer o som da letra. Observe bem o que eles ensinam e depois 

coloque em prática na frente de um espelho. 

Deste modo você será capaz de notar mais claramente quais são os erros que 

tem feito na hora de pronunciar o inglês corretamente. 



Ouvidos afiados é igual boa pronúncia 

Como já foi recomendado no capítulo 3, o segredo para melhorar a sua 

pronúncia são dois: ouvir e praticar. 

Ou seja, escute muito inglês, seja por meio de música, filmes, youtube ou 

podcasts. O importante é ter seu ouvido afiado, pois assim você irá começar a 

identificar as diferenças na pronúncia e conseguir corrigir a sua fala. 

Converse muito em inglês, só assim você saberá como está a sua pronúncia. 

O segredo é exercitar a língua inglesa, somente assim você irá evoluir e um dia 

se tornar fluente. 



7. A importância do professor nesta jornada 

A chegada da tecnologia e das novas teorias da educação estão modificando 

gradualmente a forma como concebemos o ensino e trazem novos desafios no 

ensino do inglês e o papel do professor também está evoluindo. 

 

Ao longo dos anos, os estudos de pedagogia linguística têm levado a novas 

teorias de aprendizagem de idiomas e a diferentes enfoques que têm favorecido 

vários aspectos do ensino e do sistema cognitivo humano. Passamos do método 

tradicional de tradução gramatical a novas metodologias que colocaram as 

emoções e a afetividade do estudante no centro. É dessa forma que as últimas 

teorias favorecem um enfoque que concebe a linguagem como meio de 

comunicação. De maneira especial, no caso do inglês, a importância do aspecto 

comunicativo é fundamental. O inglês é atualmente essencial para a 

comunicação internacional no mundo dos negócios, do comércio, da educação e 

do turismo. É evidente que é fundamental aprender não apenas as regras 

gramaticais, mas, sobretudo, ter a capacidade de compreender e fazer-se 

entender. 

 

A comunicação 

 

Como mencionamos, as novas teorias da aprendizagem de idiomas deixam de 

lado a gramática para favorecer a comunicação. Um enfoque desse tipo 

revoluciona indiscutivelmente o papel do professor. Nesse modelo, o professor 

na aula assume a tarefa de facilitar e guiar a comunicação entre os estudantes, 

proporcionando-lhes as ferramentas básicas para seguir com a conversação. 

 

Nesse caso, verifica-se uma mudança de papéis no qual o docente se distancia 

para deixar que os estudantes sejam os protagonistas. A tecnologia pode ampliar 

as fronteiras da sala de aula oferecendo a possibilidade de comunicar-se 

diretamente com pessoas de fora através do Skype e programas similares. As 

ferramentas tecnológicas de comunicação oferecem aos estudantes a 

oportunidade de conhecer outros estudantes de inglês e assim ampliar os limites 

da aula interagindo com estudantes do mundo todo. 

 



Independentemente da ferramenta que se decida utilizar, sempre se obterá como 

resultado um maior dinamismo, uma maior participação do aluno e melhor 

entendimento e, consequentemente absorção do conteúdo com o professor 

especialista no idioma. Sem ele corre-se um sério risco de comprometimento do 

aprendizado, seja no domino gramatical ou mesmo na habilidade de se 

comunicar. É o professor que trará a segurança necessária para que você 

mergulhe no inglês, domine sua dinâmica, as peculiaridades da língua e ganhe a 

tão sonhada fluência no idioma mais importante do mundo. 

 

 A TEACHERS NOW facilita sua conexão com professores particulares 

competentes e capacitados para te conduzir nesta jornada de maneira simples e 

natural. O que você está esperando para experimentar? 


