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A gente não gosta de generalizar, mas arriscamos dizer
que o sonho de todo estudante de inglês é desenvolver
a fluência de um modo rápido e fácil.

E quando falamos em fluência, queremos dizer a capacidade
de dominar o conteúdo aprendido e de usá-lo na comunicação
sem maiores problemas.

Mas viemos dar uma notícia em primeira mão para você:
a fluência no inglês depende da sua dedicação ao aprendizado do idioma.

Mas você não precisa fazer isso sozinho. Para te ajudar, fizemos este e-book
com algumas dicas para que você consiga atingir o seu objetivo.
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É muito comum termos preferências na hora de usar palavras e
expressões em inglês que aprendemos em uma conversa. E isso é
muito bom para você conseguir se comunicar com mais rapidez,
mas isso somente quando você está começando a aprender o idioma e
está no nível básico. Se você quer conquistar a fluência, deve deixar essas
preferências de lado.

A ideia é que você refine, cada vez mais, o seu repertório, aprendendo sinônimos
de uma mesma palavra ou expressão, diferenciando a linguagem formal da informal,
utilizando cada vez mais os phrasal verbs e inserindo as gírias e expressões da língua
nas suas conversas.

SAIA DA ZONA
DE CONFORTO
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Aceite desafios! Acesse um site famoso de notícias em inglês e leia as manchetes do dia. 
Assista a um canal no YouTube sobre um assunto que você não domina. Ouça um podcast 
sobre algum tema polêmico. Assista a um episódio de uma série aleatória em inglês com 
legendas em inglês ou até mesmo sem elas. O importante é você estar sempre se testando 
no contato com o idioma.
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É interessante incluir tudo o que você aprende em sala de
aula numa rotina de estudos paralelos em casa. Mas, apesar de
ser um complemento do que o professor te ensina, isso não quer
dizer que deva ser apenas um exercício eventual. Avalie a sua rotina
semanal, procure horários em que você esteja descansado e comece a
criar o hábito de estudar nesses momentos.

Separe o conteúdo que foi visto em aula e pesquise mais sobre ele na internet.
Faça exercícios de fixação, procure textos em que o tema apareça e escreva situações
e diálogos nos quais você pode utilizar o que aprendeu. O ideal é separar de 30 minutos
a 1 hora de estudo para cada dia. 

TENHA UMA
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ROTINA

A ideia é fazer com que isso acabe se tornando um hábito. Essas atividades, se realizadas 
com regularidade, podem ser responsáveis por acelerar a sua fluência. Por isso, lembre-se:
o comprometimento maior é com você mesmo e com os seus objetivos.
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Apesar de ser muito mais leve aprender outro idioma focando
apenas na conversação, não deixe o estudo da gramática de lado.
É ela que vai determinar a estrutura das frases e te ajudar a se
expressar de modo correto em qualquer situação.

Ter um vocabulário extenso é ótimo para qualquer estudante, mas saber
qual preposição é a mais adequada em diversos casos, qual é a conjugação
correta de um determinado tempo verbal ou como usar um adjetivo da melhor
forma é essencial para dominar o idioma. 

Dedique um tempo dos seus
estudos à gramática. Para ser fluente,
não basta “se virar” em inglês e fazer
com que as pessoas te entendam
minimamente; é importante
conseguir se expressar no
idioma sem cometer erros
estruturais e gramaticais.
Além disso, seus estudos de
gramática podem garantir os
pontos necessários naquela
prova difícil ou ser uma peça
fundamental para você
conquistar o emprego dos
seus sonhos.

ESTUDE A
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GRAMÁTICA
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Um dos erros mais comuns cometidos por aqueles que estão
em busca da fluência em inglês é comparar o idioma, o tempo todo,
com o português. Antes de tudo, você precisa entender que as línguas
não são iguais e, por isso, têm estruturas e regras diferentes. Não há a
necessidade de se buscar referências na sua língua materna o tempo todo;
você precisa entender que elas são sistemas diferentes.

Por isso, é indispensável que você comece a compreender o contexto de
uma frase em vez de tentar traduzir mentalmente palavra por palavra. Isso favorece
o seu entendimento como um todo e diminui o tempo de resposta em um diálogo.

Do mesmo modo que existem algumas expressões
e gírias em português, que são bem difíceis de
traduzir literalmente para o inglês, a situação
inversa também acontece com muita frequência.
Um exercício muito eficiente é começar a pensar
em inglês: conte para si mesmo o que fez no dia,
pense em como você falaria os nomes dos objetos
que estão à sua volta ou imagine como contaria
alguma experiência sua. O importante
é sempre praticar!

NÃO COMPARE
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COM O PORTUGUÊS
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Se você curte ficar em casa maratonando a sua série preferida,
também pode estudar inglês com ela! Assistir a filmes e séries
com legendas em inglês é perfeito para turbinar o seu listening e
o seu reading, ao mesmo tempo em que você consegue verificar
a estrutura das frases e a pronúncia de cada palavra. Caso você tenha
dúvidas sobre o significado de algo, é só pausar e pesquisar. Ficou fácil?
Então experimente assistir sem as legendas, prestando atenção ao diálogo
e à entonação.

Não consegue sair das redes sociais? É só usar a internet a seu favor!
Acompanhe páginas de marcas internacionais e perfis de estrangeiros
para que você consiga se manter sempre atualizado em relação à
linguagem informal e às gírias utilizadas na internet. Além disso,
você pode usar a rede para
conversar com nativos ou
outros falantes do idioma.
É comum encontrar páginas
que conectam estudantes
de inglês de todo o mundo
para que aprendam juntos.

APRENDA
SE DIVERTINDO
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Você também não perde os últimos lançamentos do mundo da música? Saiba que ouvir 
as canções de que você mais gosta é um ótimo exercício. Estudar inglês com músicas fará 
com que você aprenda novas expressões, gírias e vocabulário do cotidiano, além de 
aprender a pronúncia de várias palavras. E se você as ouvir acompanhando a letra, 
também verá como as palavras são escritas.
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Pode parecer óbvio, mas é essencial que você sempre tenha em
mente qual é o seu objetivo para alcançar a fluência em inglês.
É conseguir um emprego melhor? Fazer um intercâmbio? Tirar uma
nota boa na prova? Estudar em uma faculdade fora do país? Ter mais
facilidade em entender o que o mundo pode oferecer e alcançar realização
pessoal? 

Isso fará com que o seu objetivo não
pareça tão distante e você perceberá
que será cada vez mais  fácil conquistá-lo.
Se for preciso, coloque um lembrete no
seu celular que consiga te motivar a
estudar e a conquistar a sua recompensa.  

TENHA UMA
META
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Independentemente do que você busca ao aprender a língua, trace pequenas metas à 
medida que avança nos seus estudos: cantar a sua canção favorita sem precisar ser a 
letra, assistir ao filme de que mais gosta sem legendas ou até contar ao seu professor 
alguma história depois das aulas. A cada vez que notar que avançou no aprendizado, 
permita-se receber uma recompensa.

https://bit.ly/wz-fb-ebook-fluencia-ingles
https://twitter.com/intent/tweet?text=%20Estou%20lendo%20o%20e-book%20%E2%80%9C7%20passos%20para%20alcan%C3%A7ar%20a%20flu%C3%AAncia%20em%20ingl%C3%AAs%E2%80%9D%20da%20@WizardBrazil%20leia%20tamb%C3%A9m%20https://bit.ly/wz-tw-ebook-fluencia-em-ingles
https://bit.ly/wz-lk-ebook-fluencia-ingles


Entenda que o aprendizado do inglês é um
processo que deve ser feito em etapas
e que errar faz parte de todas elas.
A grande diferença está na maneira
como você lida com os seus
equívocos no idioma. Se é comum
não sabermos o significado de
algumas palavras ou usarmos
errado as concordâncias verbais
mesmo na língua materna, por que
seria diferente em outro idioma? 

Por isso, deixe a timidez de lado e pergunte
sempre! Se estiver conversando com alguém
e não entender alguma palavra ou expressão,
aprender o seu significado só vai aumentar ainda
mais o seu conhecimento no idioma. Faça da
curiosidade um hábito.

Gostou? Então siga essas dicas,
dedique-se, acredite no seu potencial
e rumo à fluência! 

NÃO TENHA
VERGONHA
DE ERRAR
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COMPARTILHE ESTE E-BOOK EM SUAS REDES SOCIAIS!
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