
1. Descubra o sistema que funciona pra você: Para isso, é necessário testar vários modos diferentes. A

questão é que, geralmente, as pessoas desistem de primeira.

Pra quê tudo isso?
Aprender idiomas é uma questão super importante para missionários, justamente pelo objetivo de

terminar a pregação do evangelho, indo a países com idiomas completamente diferentes do nosso,

que inclusive, adquirimos através do inglês pela falta de material didático em outras línguas.

Descontruindo mitos
 • "Sou velho demais": As pessoas se apegam à ideia de que crianças aprendem com mais facilidade,

mas as atribuições delas não são como as de um adulto. Não significa que você não consegue se

desenvolver por ser mais velho.

• "Não tenho tempo": O problema disso é que as pessoas não param para perceber o tempo que é

gastado em redes sociais, por exemplo. O que facilmente seria um tempo útil para estudar.

• "Não encontro o método ideal": Aprendizado de idiomas não está ligado a método, porque o

melhor método é aquele que dá certo para você.

• "Não tenho oportunidades de imersão": Imersão não é apenas a mudança de país, porque senão,

todos que o fazem seriam fluentes. A exposição ao idioma não é o suficiente se não for associada a

constância e esforço intencional de aprender.

• "Crianças não estudam gramática para aprender a língua": Se você observar crianças nos primeiros

anos, vai notar que não falam fluentemente o idioma, justamente por não ter o conhecimento de

vocabulário e gramática. Se você quiser aprender a falar de maneira correta, em algum momento

terá que compreender a gramática.

Dicas para aprender

2. Dedique tempo semanalmente: O ideal é todo dia, mas independente de quantas vezes na

semana se estuda, é preciso dedicar tempo (nem que seja duas vezes na semana).

3. Imersão artificial: Independente de onde estiver, é possível aprender, se houver uma exposição

intencional à língua. Quanto mais exposição tiver no que se deseja aprender, melhor se tornará

naquilo. Inclua atividades e interações no idioma que se pretende aprender.

4. Pratique: Muita gente faz isso de modo errado, apenas consumindo conteúdos, mas não pratica

durante o processo. Dessa forma, você irá acumular informações sem a segurança para externalizá-

las. Pratique, nem que seja falando na frente do espelho. 

5. Perca o medo ou vergonha: Não se prenda a filtros sociais em caso de erro. Se não houver

disposição para pagar um mico de vez em quando, vai ser mais difícil aprender.

Lembre-se: O verdadeiro segredo é consistência e exposição.
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Livro recomendado: "Garra" - Angela Duckworth 


