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O JOGO DOS NOMES

OS SEGREDOS DO APRENDIZADO DE UMA NOVA LÍNGUA

ESTE JOGO SERÁ DE GRANDE AUXÍLIO PARA 
O PARA SEU APRENDIZADO DO INGLÊS.

Com o jogo dos nomes, você será capaz de ver o significado de uma 
quantidade enorme de palavras em inglês sem estar conscientemente 
tentando aprender uma só palavra!
Apenas trate a língua como um jogo fascinante, e facilmente 
solucionável. Antes, porém, veja a seguir três joguinhos muito simples 
que, aparentemente, não têm relação entre si.

P. Qual linha vertical é mais comprida?
 
R. Elas são do mesmo comprimento. Algumas 
vezes as coisas parecem ser diferentes 
quando analisadas de forma superficial.

1

2 4 8 12 16 20 P. Qual o próximo número da sequência?

R. 24. Existe um princípio envolvido. Uma 
vez que você o descobriu, poderá solucionar 
centenas de questões como esta. Desvendar 
a pegadinha por trás do problema é mais 
fácil do que tentar aprender cada fato 
individualmente.
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3 LUTE – FALE       P. Você consegue mudar a palavra “lute” para 
“fale”, mudando uma letra de cada vez? 
Cada nova palavra deve ter um significado.

R. LUTE

FALE
R. LUTE

LUTE
BOTE 
NOTE
NOVE 
NAVE
LAVE
LACE
FACE
FALE

O princípio envolvido é o de que pequenas mudanças individuais 
podem causar uma grande diferença no decorrer do tempo. E isto é o 
que ocorre com qualquer idioma ao longo dos séculos. 

O propósito destes três jogos é tentar mostrar a você que, mesmo 
depois de ter jogado uma vez só, poderá resolver qualquer quebra-
cabeças como estes no futuro, uma vez sabendo o princípio por trás 
dele.

Assim, estes jogos podem ser aplicados da mesma maneira com o 
inglês.

O ponto central para a compreensão é saber que o inglês não foi 
inventado palavra por palavra de forma desgovernada. Ele desenvolveu-
se ao longo dos séculos de forma lógica – tanto quanto o português.
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E AGORA UMA BOA NOTÍCIA PARA VOCÊ.
Boa parte do português e inglês tem a mesma raiz. O idioma original 
era o latim. Eles não se parecem nem um pouco em certas ocasiões. 
Isto se deve ao fato de que nossa língua mudou substancialmente 
com o tempo.

O inglês, por sua vez, tem duas raízes. Ele vem do latim e da indo-
germânica. É uma língua muito rica. E, frequentemente, duas palavras 
tem o mesmo significado. As palavras de descendência latina eram 
usadas com a nobreza e na corte inglesa. E as de descendência 
germânica eram usadas com a maioria da população. Veja este 
exemplo: Há duas palavras para ‘esperar’ (de esperança): ‘aspire’ e 
‘hope’. Esperar e aspire são similares. E hope e hoffen (alemão) são 
parecidos. (O som do ‘F’ , com o passar dos anos, se transformou no 
som de ‘P’.)

Outro exemplo é o da palavra comunicação. No inglês há duas 
palavras para a mesma coisa: ‘communication’ e ‘speech’. Na palavra 
‘communication’, ve-se claramente a raiz latina. Na palavra ‘speech’ 
vemos claramente o alemão, vindo da palavra ‘sprache’.

Agora, como você poderia esperar, depois de um período de 2 mil 
anos, em que estes dois dialetos se desenvolveram, português e inglês 
não são iguais. Mas, obviamente, podemos ver nas associações entre 
eles um dos princípios mais importantes do aprendizado acelerado. 
Quando se associa dois ítens – um novo com outro que você já 
conhecia – desenvolveu-se a base de uma poderosa memória.

É provável que agora você já tenha começado a suspeitar que o inglês 
para ‘acelerar’ é ‘accelerate’, e ‘associação’ é ‘association’. O segundo 
aspecto mais importante do aprendizado acelerado é a facilidade de 
aprender o princípio básico para a associacao de centenas de situações 
futuras. Muito mais fácil do que tentar insistentemente aprender cada 
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Assim é, o Jogo dos Nomes em inglês. Voce terá primeiro uma frase 
em inglês. Depois a tradução. Seu trabalho é descobrir (às vezes como 
uma dica, às vezes sem) qual é o princípio envolvido. 
E por fim você terá exemplos de como ele funciona na prática. 

SE VOCÊ FIZER TODO O JOGO DOS NOMES EM INGLÊS, ANTES 
DE INICIAR SEU CURSO, SERA BENEFICIADO RICAMENTE.
Mais tarde, no decorrer do curso este jogo será revisto. Ele significará 
muito mais a você e será muito mais apreciado então. Sempre mantenha 
este jogo próximo a você principalmente quando se deparar com uma 
palavra estranha. Procure descobrir o princípio envolvido e assim 
criará uma associação com uma palavra em português. Uma vez que 
tenha visto ou identificado a associação, você criou a mais forte base 
para uma ótima memória. 

Neste simples exercício, você não apenas aprenderá o inglês, 
mas também ganhará uma visão fascinante de como o idioma  se 
desenvolveu.

INGLÊS
The professor is inteligent.                         

The decision is final

PORTUGUÊS
O professor é inteligente.

A decisão é final.

PRINCÍPIOS
Estas duas pequenas e inocentes frases estão absolutamente repletas 
de associações e dicas que o ajudarão a entender o idioma inglês.

Vamos examiná-las uma a uma.
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(a) ‘The’ pode ser substituído por ‘a’ e ‘o’. Como você já deve ter 
notado, no inglês não há diferença entre masculino e feminino, como 
no português e na maioria dos idiomas europeus e latinos.
(b) ‘Is’ é uma das formas de se dizer ‘é’.

PRINCÍPIO 1
(c) ‘Professor’ é fácil de reconhecer. 
Existe algum princípio por trás disto? Sim. O inglês tem muito mais 
palavras com consoante dupla. Por isso é fácil deduzir que ‘intelligent’ 
é o mesmo que ‘inteligente’. Da mesma forma, as próximas palavras 
não lhe darão nenhum problema. Note que o português e o inglês tem 
quase sempre dois ‘s’.

Assimilate
Association        
Attention              
Attack             
Abdication      
Collaboration   
Colossal               
Commercial        
Communication    
Dollar                  
Ecclesiastical         
Effect                   
Efficiency             
Ellipse                  
Essential             
Fallible                 
Glossary               
Gorilla                 
Illegal                
Illusion                
Collision             

assimilar                
associação             
atenção                  
ataque                    
abdicação                
colaboração            
colossal                      
comercial                      
comunicação               
dólar                             
eclesiástico               
efeito                           
eficiência                      
elipse                            
essencial                        
falível                           
glossário                      
gorila                            
ilegal                              
ilusão                            
colisão                           

attic                   
belligerent        
classical            
collaborate          
collapse             
colleague          
collusion                 
commercial          
commission        
consummation        
accelerate             
accept                   
acclaim                   
affable                   
affected                 
affirm                         
apparent                 
appetite                 
application               
the collar               
collection                 

ático 
beligerante
classico
colaborar
colapso
colega
colusão 
comercial
comissão 
consumação
acelerar
aceitar
aclamar 
afável
afetado
afirmar
aparente
apetite
aplicação
o colar 
coleção
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PRINCÍPIO 2
Com este princípio você ficará feliz em saber que literalmente 
milhares de palavras em português são idênticas – ou quase idênticas 
– ao inglês. 

Eis algumas palavras como exemplo:

Abdomen         
General            
Marginal           
Inferior             
Hotel                
Banana            
Final

Adbômen              
Geral               
Marginal            
Inferior                  
Hotel              
Banana          
Final                     

individual          
dental               
canal               
special              
taxi                 
zebra               
division            

Individual
Dental
Canal
Especial
Táxi
Zebra
Divisão

The operation is necessary                 A operação é necessária

PRINCÍPIO 3
Muitas palavras em inglês são identicas ao português com exceção 
da última letra. Portanto, acredito que você não terá problemas em 
encontrar o significado destes exemplos.
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The document            
The anniversary         
The republic              
The center                 
The medicine            
The rose                   
The cabin                 
Absolute 
Absurd    
The accident            
The agent             
Alphabetical 
Brilliant   
Caravan  
Complete 
Concept  
Continen
Erotic  
The emblem     
The edifice       
Offer
The cord        
The post           
The soil         

o documento              
o aniversário            
a república                
o centro                    
a medicina
a rosa                        
a cabine                  
absoluto                   
absurdo                      
o acidente                    
o agente                      
alfabético                    
brilhante                          
caravana                        
completo                       
conceito                       
continente                     
erótico                             
o emblema                
o edifício                     
oferta                             
a corda                           
o poste                       
o solo                           

order          
reference        
contrast         
credit            
critic               
curve              
demand          
the diet           
elegant         
the element   
the epigram       
equine               
the tomato     
important        
the product      
the restaurant     
the rose            
the rest             
the traffic             
sympathetic       
the alarm           
the port              
the sole            
the cove            

ordem
referência
contrate 
crédito
crítico
curva
demanda
a dieta
elegante
o elemento
o epigrama
equino
o tomate
importante
o produto
o restaurante
a rosa
o resto
o tráfico
simpático
o larme
o porto
a sola
a cova

PRINCÍPIO 4
A palavra ‘operation’ dá uma boa dica de como os dois idiomas – inglês 
e português – divergiram (a teoria do dialeto).

Há um principio envolvido. O inglês normalmente tem um ‘t’ onde 
o português tem um ‘c’ ou ‘ç’. E onde há um ‘ion’ substituímos por 
‘ão’. Munido desta informação, você pode entender uma sentença  
completa: 
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The condition of the patient is grave.   A condição do paciente é grave.

O principio do ‘ç’ – ‘c’ / ‘t’ ajuda em milhares de palavras.

The nation      
The function     
The intuition     
Adaptation      
Ambition          
Appreciation     
Condition          
Conversation    
Corporation        
Edition             
Recepetion        
Obligation         
Eruption           
Action               
Collection        
Distraction         
Destruction        

a nação         
a função           
a intuição          
adaptação          
ambição            
apreciação        
condição           
conversação       
corporação        
edição                 
recepção           
obrigação           
erupção               
ação                   
coleção                
distração           
destruição         

the illustration     
the interpretation    
the mention        
admiration          
alteration             
application         
aviation            
capitulation           
confidential        
conviction           
decoration           
education          
information         
attraction            
construction      
correction           
detection            

a ilustração    
a interpretação    
a menção        
admiração          
alteração            
aplicação         
aviação            
capitulação           
confidencial        
convicção           
decoração           
educação          
informação         
atração            
construção      
correção           
detecção            

PRINCÍPIO 5
Grande quantidade de palavras que iniciam com ‘e’ no português, 
perdem o ‘e’ no inglês. Procure agora colocar em prática o jogo, 
cobrindo a parte em português para tentar descobrir o significado
de cada palavra em inglês.
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The statue     
Scandinavia          
Scarlet                 
Spain                   
The spasm           
The sponge          
Stupid                  
The space           
The scale              
Stupendous        

a estátua              
Escandinávia       
escarlate                
Espanha              
o espasmo            
a esponja             
estúpido                
o espaço                
a escala               
estupendo             

the specification        
to scald     
Scotland   
the scorpion        
stimulate           
the station         
the student      
special             
the scandal         
the school           

a especificação
escaldar
Escócia
o escorpião
estimular
a estação
o/a estudante
especial
o escândalo
a escolar

The student is amorous.                   O (a) estudante é amoroso (a)

PRINCÍPIO 6
‘-Ous’ ou ‘-ose’ no inglês é diretamente associado com o ‘-oso’ em 
português.

Precious            
Verbose             
Anxious             
Marvellous         
Curious              
Devious             
Ingenious           
Monstrous          
Nebulous            
Numerous          
Phosphorous       
Religious             
Semiprecious        
Tedious              
Contagious 

precioso             
verboso             
ansioso              
maravilhoso      
curioso              
tortuoso             
ingênuo             
monstruoso       
nebuloso           
numeroso          
fosforoso          
religioso            
semiprecioso   
tedioso              
contagioso

famous               
scandalous         
harmonious         
amorous              
impetuous           
generous            
notorious            
delicious             
ostentatious        
poisonous           
virtuous               
spacious
empestuous  
 gracious              

famoso
escandaloso
harmonioso
amoroso
impetuoso
generoso
notório
delicioso
ostentoso
venenoso
virtuoso
espaçoso
tempestuoso
gracioso
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The flowers are in the park.

Este é mais um simples exemplo que lhe fará avançar no aprendizado.

A frase significa (e você já deve ter decifrado)

 ‘As flores estão no parque.’ 

Além de ensinar que in = em, ela abre dois princípios. 
Como você já pode ter notado, os plurais são feitos do mesmo jeito 
como no português, adiciona-se ‘s’ ou ‘es’. As exceções serão dadas 
depois.

PRINCÍPIO 7
Plurais são feitos do mesmo jeito como no português.

Flower                 
Student

Condition
Cause 

Month 
Fruit   

Grape
Studio 
Paper  

flowers
students
conditions
causes
months
fruits
grapes
studios
papers

PRINCÍPIO 8
Se ‘park’ é o mesmo que parque, assumimos que ‘qu’ pode ser escrito 
como ‘k’.
Isto não só se aplica ao ‘k’, mas também ao ‘ch’ em casos como o de 
‘chemist’.
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The kiosk          
The ski              
Anarchy
The jacket         
The machine      

o quiosque             
o esqui                   
anarquia   
a jaqueta                
a máquina             

the chemist        
the skiff             
the tank              
the block            
the packet          

o químico
o esquife
o tanque
o bloco
o pacote

Obviamente nem todos estes princípios e associações funcionam 
o tempo todo. Por exemplo, você sabe que ‘bank’ significa banco. 
Portanto, vemos claramente que o ‘k’ foi substituído no português 
pelo ‘c’.

Então, note o exemplo seguinte:

The quantity of cement is enormous.  
A quantidade de cimento é enorme.

PRINCÍPIO 9
Veja que nem sempre ‘qu’ muda para ‘k’ ou ‘ck’.

Quadrangular
The quota           
The quadrante      
The equator         
The quartz           
The quarantine

quadrangular  
a quota                        
o quadrante              
o equador                   
o quartzo                   
a quarentena            

questionable       
quadruple           
quality                 
quarter               
the question         
eloquent  

questionável
quádruplo
qualidade
quarto
a questão
eloquente
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PRINCÍPIO 10
Os finais ‘-ty’ ou ‘-ity’ são equivalentes ao ‘-dade’. É possível perceber 
várias vezes  onde o princípio de associação acontece.  
Cubra  novamente o lado em português e tente novamente, sem olhar 
para a tradução.

Authority        
Capacity  
University
Community 
Elasticity 
Cavity
Deity 
Equity 
Flexibility 
Agility  
Animosity 
Clarity
Continuity
Reality 
Calamity
Trinity 

autoridade
capacidade                 
universidade
comunidade 
elasticidade   
cavidade  
deidade   
equidade 
flexibilidade             
agilidade 
animosidade
 claridade                 
continuidade
realidade
calamidade
trindade 

possibility      
velocity          
facility           
necessity      
humanity       
celebrity        
stability          
eventually          
fraternity            
changeability      
austerity  
banality 
 civility                 
density
liberty  
city  

possibilidade
velocidade
 facilidade
necessidade
humanidade
celebridade
estabilidade
eventualidade
fraternidade
alterabilidade
austeridade
banalidade
civilidade
 densidade
liberdade
 cidade

Algumas vezes ‘-ness’ pode ser encontrado no lugar de ‘-ty’.

Aggressiveness  
Assidousness  

Weakness

agressividade
assiduidade
debilidade (fraqueza)

Existem outros equivalentes para ‘-ness’. 
Você será apresentado a eles mais tarde.
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PRINCÍPIO 11
Muitas vezes, quando um ‘y’ aparece em uma palavra, é possível 
trocá-lo ‘i’ no português (pois o ‘y’ não se encontra no alfabeto 
oficial).

The python         
The cycle           
The cynic           
The dynamite      
The gymnasium    
The hybrid         
The hymn           
Lyrical   
The mystery       
The syllable       
The tyrant          
Dynamic
The chrysalis      
The style            
Egyptian
The encyclopaedia   
The mythology      

o píton              
o ciclo                
o cínico              
a dinamite        
o ginásio         
o híbrido             
o hino                 
lírico 
o mistério            
a sílaba                
o tirano                
dinâmico
a crisálida           
o estilo                
egípcio
a enciclopédia    
a mitologia         

the pyramid         
the cylinder         
the cypress         
the dynasty         
the gynaecology   
the hyena            
the hypnosis        
the myopia         
the myth              
the symbol         
the symphony     
typical  
abysmal  
the analysis        
the crystal            
the type         
the bicycle          

a pirâmide
o cilindro
o cipreste
a dinastia
a ginecologia
a hiena
a hipnose
a miopia 
o mito
o símbolo
a sinfonia
típico
abismal 
a análise 
o cristal 
o tipo
a bicicleta

PRINCÍPIO 12
Note nos próximos exemplos que o substantivo nem sempre segue 
o mesmo principio de associação. Mas quando se observa o adjetivo 
derivado, vê-se a semelhança
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The sun         
The moon      
The mind        
The death       
The tooth        
The flower       
Strong
Brevity 
Eternity 

o sol                                      
a lua                                      
a mente                           
a morte                            
o dente                            
a flor                                
forte
brevidade
eternidade 

solar                 
lunar
mental 
mortal              
dental 
floral                
fortified  
 brief                  
eternal 

solar
 lunar
 mental
mortal
dental
 floral
fortificado
breve
eterno

SUBSTANTIVO ADJETIVO

PRINCÍPIO 13
Para a terminação ‘-ico’ no português perde-se o ‘o’ no inglês.

Elastic             
Electric 
Biological  
Classical  
Classic  
Anarchic 
Anatomical
Athletic 
Botanical  

elástico                       
elétrico                        
biológico                    
clássico                       
clássico                       
anárquico                    
anatômico                   
atlético                        
botânico                       

atomic            
acrobatic       
aerodynamic   
agnostic         
clinical           
clinic               
comical          
ecological         
dynamic          

atômico
acrobático
aerodinâmico
agnóstico
clínico
clínica
cômico
ecológico
dinâmico

PRINCÍPIO 14
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Os finais ‘-ly’ ou ‘-lly’ são equivalentes ao ‘-mente’. Mais uma vez é 
possível perceber centenas de vezes onde o princípio de associação 
acontece. Cubra novamente o lado em português e tente novamente 
sem olhar para a tradução.

Solely          
Finally          
Generally      
Absolutely     
Attentively     
Personally     

somente                   
finalmente                
geralmente             
absolutamente        
atentamente           
pessoalmente         

benignly       
brusquely    
civilly            
clearly          
exactly          
really            

benignamente
bruscamente
civicamente
claramente
exatamente
realmente

PRINCÍPIO 15
Um ‘c’ no português pode ser associado com o ‘ch’ em inglês. 
Portanto

Chapel 
Chamber          
Champion         
Channel            
Chord                
Choral               
Christian            
Chronic             
Cholera             

capela                       
câmara                      
campeão                  
canal                         
corda                         
coral                          
cristão                      
crônico                       
cólera                        

mechanic          
chameleon        
chancellor          
charisma          
chorus               
Christ                 
chrome              
chronicle          
enchant             

mecânico
camaleão
chanceler
carisma
côro
Cristo
cromo
crônica
encantar

JOGO DOS VOCÁBULOS
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F
K
O             
U               
Z

H
A
G
T
S

D
E
C
Y
V

G
Ç 
W
 I 
B

C
S
J
P
L

OLHE PARA AS LETRAS ACIMA.
VOCÊ CONSEGUE ENCONTRAR ALGUMA PALAVRA? 

Em princípio parecem um monte de letras sem ordem – mas, se você 
olhar a coluna diagonal do canto superior esquerdo para o inferior 
direito, logo verá uma palavra aparecer.

Quando começar a usar os princípios acima citados no aprendizado 
de inglês da maneira correta, logo NOTARÁ DUAS COISAS: 

APRENDER O VOCABULÁRIO É MAIS FÁCIL DO QUE VOCÊ 
IMAGINA, E FALAR NO TEMPO CORRETO E NA CONJUGAÇÃO 

CORRETA PODE PARECER COMPLICADO.

O PRINCIPAL OBJET IVO É TORNAR O IDIOMA 
COMPREENSÍVEL. 
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Depois, quando estiver se sentindo mais a vontade com a língua, sua 
fluência estiver boa e sua confiança estiver mais alta, poderá melhorar 
sua gramática.

Você poderá até se recordar do manual, quando ele fala que para 
melhor se aprender um idioma, é melhor ter um conhecimento geral do 
assunto antes que se aprenda detalhadamente – para que você possa 
ver onde as coisas se encaixam. Da mesma forma quando você coloca 
as peças de um quebra-cabeça, fica mais fácil quando se tem a figura 
do quebra-cabeça na caixa da embalagem para se olhar.

E AGORA, VOCÊ PODE CONHECER UM MÉTODO REVOLUCIONÁRIO 
CRIADO POR PROFESSORES DE HARVARD QUE REVELA COMO VOCÊ 
SE TORNAR FLUENTE NO INGLÊS EM 8 SEMANAS. GARANT IDO

TE ESPERO DO LADO DE DENTRO!!!

CLIQUE E CONHEÇA ESSE MÉTODO

http://campanhas.universidadedoingles.com.br/passaporte-para-fluencia-ebook/
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POR QUE APRENDER 
INGLÊS COM MÚSICA E 

OS BENEFÍCIOS DELA NO 
SEU APRENDIZADO?

BOM, TENHO DUAS RESPOSTAS PRA ISSO, A 1º É PORQUE 35.000 
ALUNOS FALAM INGLÊS FLUENTE HOJE POR CAUSA DO NOSSO 

MÉTODO... E A 2º... É POSSÍVEL APRENDER INGLÊS EM 40 AULAS... 

NÓS VAMOS COMEÇAR UMA SÉRIE DE DICAS FALANDO PORQUE 
APRENDER INGLÊS COM MÚSICA? E, QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS 

DE APRENDER INGLÊS DESSA FORMA?

Você já parou para pensar em como a música é poderosa? Para muitas pessoas, 
ela não é apenas um entretenimento, mas também uma ferramenta que ajuda a 
ter mais concentração no trabalho ou estudo. Essa forma de arte é tão importante, 
que já foram realizadas várias pesquisas para tentar entender como ela nos 
influencia.

Aprender inglês com música envolve vários fatores que você já 
deve conhecer: muita dedicação, força de vontade, ser interessado 

e curioso, dedicar-se, esse fator é essencial.
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Diferentemente dos métodos tradicionais que você encontra nas aulas das 
escolas e dos cursos que você está acostumado a encontrar, aprender inglês com 
música pode ser um método muito mais fácil, rápido e divertido. Tudo isso pelo 
simples fato de que a música é uma ferramenta maravilhosa no aprendizado. 

VOCÊ CONHECE ALGUÉM NO MUNDO 
QUE NÃO GOSTA DE MÚSICA?

Várias instituições já perceberam o potencial da música no auxílio do aprendizado. 
No caso da Universidade do Inglês, que é a escola que vem transformando a 
vida das pessoas através do ensino do Inglês, ela tem um papel importantíssimo 
no aprendizado desse idioma, e os bons resultados do uso da música são 
indiscutíveis. 

Mas por que isso acontece? 

Para entender melhor por que aprender inglês com música, vamos começar descobrindo 
mais sobre o grande entusiasta desse método – o educador ou professor Lozanov.

O búlgaro Georgi Lozanov foi educador, pedagogo e psicólogo. Seu método, criado 
na década de 1960, chama-se Sugestopedia e tem como objetivo otimizar e acelerar 
o aprendizado aliando música clássica e técnicas de relaxamento. Esse método é 
muito utilizado no aprendizado de línguas estrangeiras.

No final dos anos 1970, A UNESCO avaliou as suas teorias e comprovaram sua eficácia. 
Lozanov descobriu que, quando estamos com a mente em estado de relaxamento, 
ficamos mais propícios a absorver informações e potencializar nosso aprendizado. O 
mesmo não acontece quando estamos em um estado psicológico negativo, seja com 
medo, euforia, pressão ou outras coisas do tipo.
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E VOCÊ AGORA DEVE ESTAR CURIOSO PRA SABER COMO 
FUNCIONA ESSE MÉTODO, NÉ?

Bom, vamos lá...

Um dos grandes méritos do Lozanov foi descobrir que a música – principalmente 
a barroca, que tem 60 a 70 batidas por minuto – poderia ser uma grande aliada 
no aprendizado. Esse método, também utilizado na Universidade do Inglês, 
consiste na audição de dois concertos:

• CONCERTO ATIVO: 
deve ser a primeira atividade intelectual do dia. Nada 
mais é do que uma cena de um filme com uma música 
barroca de fundo.

• CONCERTO PASSIVO: 
é a última atividade intelectual do dia e deve ser realizada 
imediatamente antes de dormir. A cena do filme é a mesma, 
mas a música não só fica mais alta do que a fala do filme, 
como é diferente da música utilizada no concerto ativo.

Preste muita atenção no que eu vou te falar agora pois é o segredo pra você 
acelerar o seu aprendizado em tudo, seja no inglês, com alguma matéria que 
você tem que estudar ou para algum problema que está tendo que resolver...
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Essa alteração na música tem duas explicações. 

Primeiro, no concerto passivo, o objetivo é que o aluno preste mais atenção na 
música do que no diálogo. O segundo motivo é que, na vida “real”, você não 
estará em um ambiente asséptico e silencioso como a sala de aula. Você será 
exposto a vários ruídos (como carros e sirenes) e, ainda assim, terá que entender 
o que a outra pessoa está falando.

Mas aí você deve estar se perguntando, por que a música?! 

De acordo com as pesquisas de Lozanov, o uso da música barroca nos concertos 
faz com que o vocabulário seja absorvido pelo cérebro com mais facilidade. Em 
outras palavras, é como se as informações “surfassem” para o seu cérebro. 

Existe ainda outro benefício decorrente do uso da música nos concertos. 
Isso já era sugerido por Lozanov e, algum tempo depois, foi comprovado 
cientificamente. A música ajuda a manter a informação canalizada por 
ela viva na consciência do aluno até as primeiras horas do sono – quando 
a aprendizagem realmente ocorre.

DEIXA EU EXPLICAR ISSO MELHOR PRA VOCÊ: 
quando você dorme, o seu cérebro processa tudo o 
que aconteceu durante o dia. E ele faz isso de trás 
para frente, ou seja, começa pela última coisa que 
aconteceu e vai recapitulando até a primeira coisa. 
Para quem estuda com os concertos, esse processo 
é potencializado, pois o cérebro entende que, como 
as duas atividades são parecidas, elas são mais 
importantes.
Então #ficaadica se você quer potencializar o 
aprendizado de qualquer coisa, você deve estudar 
sobre esse determinado assunto logo quando acordar, 
e antes de dormir...de preferência com música!!!
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VAMOS RECAPITULAR O QUE VOCÊ 
APRENDEU ATÉ AGORA...

Você aprendeu que a música pode ser uma ferramenta 
poderosa de aprendizado 

Você descobriu quem foi Georgi Lozanov

Você aprendeu por que a música barroca é a melhor para o 
aprendizado

Você aprendeu o que são concertos ativos e passivos

E por último você aprendeu como o cérebro absorve as 
informações

Agora nós iremos mais a fundo e você irá aprender exatamente COMO aprender 
inglês com músicas, vou passar exercícios e dicas para você escolher as melhores 
músicas para seu aprendizado.

O que eu quero aqui é te ajudar a falar inglês o mais rápido possível, 
espero que nessa altura do campeonato você já tenha percebido isso.

COMO APRENDER INGLÊS 
COM MÚSICA: 

exercícios e dicas para 
escolher as melhores músicas
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VOCÊ VIU COMO A MÚSICA BARROCA PODE INFLUENCIAR A MANEIRA 
COMO SEU CÉREBRO ABSORVE AS INFORMAÇÕES E, CONSEQUENTEMENTE, 

POTENCIALIZAR O SEU APRENDIZADO.
 
Porém não é só esse tipo de música que pode lhe ajudar a aprender outro 
idioma – no caso, inglês. As músicas “com letra”, como as que costumamos 
ouvir com mais frequência, também são poderosas aliadas nesse processo. 

Você só precisa saber como aproveitar ao máximo essa atividade tão prazerosa. 
Então, que tal ver como aprender inglês com música?

Imagino que você pode estar se perguntando qual é a vantagem de 
aprender um novo idioma com música...

O PRIMEIRO MOTIVO É BEM SIMPLES: 
ouvir música é algo que a maioria de nós gosta muito e faz com enorme frequência. 
E todos nós sabemos que rendemos muito mais quando uma atividade, seja de 
que tipo for, é realizada com prazer.
Além disso, mesmo que você não esteja fazendo exercícios, só o fato de ouvir 
músicas em inglês já estará te ajudando a ter mais contato com o idioma.

OUTRA VANTAGEM É 
a oportunidade de aumentar (e muito!) o seu vocabulário. Quanto mais variadas 
forem as músicas que você ouvir, mais você vai aprender palavras, expressões e 
gírias usadas no dia a dia.

Na Universidade do Inglês, nós fazemos questão de usar a música para 
incrementar o aprendizado do aluno. E agora eu vou te explicar como você pode 
fazer isso sozinho... 

Primeiro, você deve escolher 16 músicas para trabalhar. O ideal é que você opte 
por músicas que, além de te inspirarem e te deixarem pra cima, lhe ajudem a 
aumentar o seu vocabulário.
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O APRENDIZADO É FEITO EM CINCO LIÇÕES:

1

2

3

4

Ouvir a música com a letra em inglês, acompanhando a letra com o mouse. 
Você pode digitar a letra (caso tenha ela em um encarte de CD ou algo do 
tipo) ou pegar em sites como Vagalume e Letras.mus.br

Ouvir a música com a letra em português, também acompanhando com o 
mouse. Faça a associação entre o português e o inglês 
- esse exercício é muito poderoso.

Copiar a música em inglês. Você já estimulou as habilidades de escutar e ler; 
agora, é hora de desenvolver a habilidade de escrever.

Gravar a música em inglês. Você pode usar o celular, gravador, câmera 
digital ou qualquer outro dispositivo que desejar.

5 Ouvir a música em inglês, agora com compreensão total da letra.

QUER UMA MÃOZINHA PRA 
ESCOLHER AS MÚSICAS? 

                                 DEIXA COMIGO... 
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Saber escolher músicas que se adaptem não só ao seu gosto, mas também às 
suas necessidades é essencial para o sucesso desse exercício. Você pode até 
gostar de rap, por exemplo, mas será que esse é o melhor tipo de música para 
quem está começando a aprender inglês?

Por outro lado, não adianta escolher uma música de fácil compreensão, mas que 
você não suporta. O ideal é escolher um meio termo, ou seja, músicas que você 
goste e que sejam facilmente compreendidas – pelo menos no começo. Você pode 
ir aumentando a dificuldade à medida em que se acostumar mais com o idioma.

Se você está começando agora, 
procure evitar os seguintes tipos de música:

• músicas muito barulhentas, cujos instrumentos dificultem 
a compreensão do que o cantor está cantando

• músicas cujo cantor tem um sotaque difícil de ser 
compreendido

• músicas cantadas muito rapidamente

• músicas com excesso de gírias

• músicas com letras muito repetitivas ou que acrescentem 
pouco ao seu aprendizado

No mais, é só preparar a sua seleção especial e aprender inglês de uma ma-
neira divertida e proveitosa!

Relembrando o que foi aprendido até agora:
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Que música é uma poderosa ferramenta 
no aprendizado de inglês

Que ouvir música vai te ajudar a aumentar 
consideravelmente seu vocabulário

Como aprender inglês com música em cinco lições

Quais são as músicas mais adequadas para o aprendizado

APRENDER INGLÊS COM MÚSICA: 
CONFIRA 12 MÚSICAS ALEGRES E DIVERTIDAS

VAMOS LÁ.... 

A música tem o poder de mexer com os nossos sentidos, com ela lembranças 
e sensações vêm à tona. Isso acontece porque toda vez que ouvimos uma 
música que gostamos, nosso cérebro aciona uma região que está ligada à 
experiência do prazer, da mesma forma como se comêssemos um chocolate 
ou tomássemos um sorvete. Por isso, aprender inglês com música é um 
incrível método de aprendizado.

Sabendo a importância que a música tem para o seu aprendizado, preparamos 
hoje uma playlist alegre e divertida!

Mas antes de se divertir com as músicas, preparamos 5 dicas fáceis para que 
você aproveite ao máximo o exercício:
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1 - APRENDA A OUVIR:
Escolha uma música que você gosta e ouça com atenção. Tente transcrevê-
la em um caderno ou em seu próprio computador. Você terá que pausar a 
música ou voltar algumas partes para captar palavras mais difíceis.
Este processo é muito eficiente e ajuda no desenvolvimento do seu vocabulário.

2 - LEIA A LETRA E FAÇA ANOTAÇÕES:
Após ter ouvido a música com atenção, você vai ler a letra e fazer uma lista 
com todas as palavras que achar interessante e anote também tudo que te 
gerar dúvidas.
Fazendo isso você vai treinar sua leitura e escrita ao mesmo tempo.
Ah, depois pesquise as palavras que te geraram dúvidas.

4 - CANTE JUNTO COM A MÚSICA:
Essa é a melhor parte de todas, agora você vai poder cantar junto com a música 
e se divertir. Dessa forma estará treinando a sua pronúncia

5 - REPITA O PROCESSO:
Sempre que puder, repita esses processos para tirar o máximo de proveito.
Afinal, a música é uma excelente ferramenta de aprendizagem que vai levar o 
seu inglês para outro nível. 

3 - TRADUZA A LETRA:
Com a letra da música original por perto, comece a traduzi-la. Mas, fique tranquilo, você 

poderá consultar um dicionário quando achar necessário. 

Porém, procure traduzir de acordo com o que souber.

Quando terminar, procure a letra traduzida e compare com a tradução que você fez. Veja 

como você se saiu e não se preocupe se em algumas partes sua tradução não ficar tão 

boa. Os erros são permitidos e é com eles que você vai aprender.
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E agora como um presente por você ter ficado comigo até aqui eu quero te 
passar uma lista de músicas que além de terem todos os pré-requisitos que já 
comentamos aqui, são muito divertidas e com certeza vão te ajudar a aprender 
inglês de uma forma mais leve e prazerosa...

1- HAPPY- PHARRELL WILLIAMS
2- BILLIE JEAN- MICHAEL JACKSON
3- GLAD YOU CAME- THE WANTED

4- THAT’S THE WAY (I LIKE IT)- K.C. AND THE SUNSHINE BAND
5- DON’T WORRY BE HAPPY- BOBBY MCFERRIN

6- HO HEY- THE LUMINEERS
7- LA LA LA- SHAKIRA

8- CELEBRATION- KOOL & THE GANG
9- ONEREPUBLIC- COUNTING STARS

10- YOUNG FOLKS- PETER, BJORN & JOHN
11- UNDER PRESSURE- QUEEN

12- I WILL SURVIVE -GLORIA GAYNOR

Agora que indicamos uma lista de músicas que você pode começar a 
aprender inglês usando a música com ferramenta.

A DICA A SEGUIR SERÁ PARA FINALIZAR ESSE 
EBOOK COM CHAVE DE OURO.
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É claro que ouvir e estudar as letras de músicas não será o suficiente para 
aprender uma língua, a música deve estar associada a outros recursos como 
filmes, série e até mesmo trailers de filmes. 

Mas, como um complemento no aprendizado do inglês com Música, você irá: 

aprender novas palavras e expressões, “treinar os ouvidos” e 
praticar a pronúncia.

Para começar a praticar com as música acima relacionadas, indicamos um site 
muito legal:

LYRICS TRAINING

Esse site é realmente incrível. Mas fica um alerta, você pode ficar HORAS 
ouvindo uma música atrás da outra! No Lyrics Training, você deverá escolher 
uma música e, então, escolher um nível de dificuldade (beginner: 10% da letra 
para completar – intermediate: 25% da letra para completar e  advanced: 
100% da letra para completar). 
Em seguida, abrirá uma janela com o clipe da música escolhida e a letra 
dessa música com espaços em branco. Para que a música continue 
tocando,  você terá que preencher os campos em branco corretamente. 

É ISSO AÍ, GOSTOU DA NOSSA PLAYLIST E DESSA SUPER DICA? 
ESPERAMOS QUE TENHA SE DIVERTIDO.
E agora, você pode conhecer um Método Revolucionário Criado Por Pro-
fessores de Harvard que Revela Como Você Se Tornar Fluente no Inglês 
Em 8 Semanas. Garantido.

CLIQUE AQUI 
TE ESPERO DO 

LADO DE DENTRO!!
saiba como nos já ajudamos milhares de 

brasileiros a Falar Inglês FLuente.

http://campanhas.universidadedoingles.com.br/passaporte-para-fluencia-ebook/


https://www.youtube.com/watch?v=zwNda3J7P48&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-JwmK8N8YUs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3M3mzmsMjAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iMX9MS2thQU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h22-1W5iGvU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KTN-2RnAB1g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BHd5zaa5oRU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DA-S16F880c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ln71DnrmKPE&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=EIlv5HIwaDw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mh9U9fzn4PU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3M3mzmsMjAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zk029SyyvbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XlinL_MbhJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SDkqUpeApIA&feature=youtu.be





































































































































































































