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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 QUE 
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 conhece: 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, pedagogista 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 logo 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 – que é 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.
 
Porem 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 
s 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... 



9

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 
gostem 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 manei-
ra 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.



BILLIE JEAN - MICHAEL JACKSON
TOTO - AFRICA
TAKE ON ME - A-HA
DON'T STOP BELIEVIN - JOURNEY
CINDY LAUPER - GIRLS JUST WANNA HAVE FUN
NEVER GONNA GIVE YOU UP - RICK ASTLEY
EYE OF THE TIGER -EYE OF THE TIGER - SURVIVOR
SAY YOU, SAY ME - LIONEL RICHIE
TRUE - SPANDAU BALLET
THERE MUST BE AN ANGEL - EURYTHMICS
LIVING ON A PRAYER - JON BON JOVI
WE WILL ROCK YOU - QUEEN
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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, o você 
terá que preencheros campos em branco corretamente. 

É ISSO AI, GOSTOU DA NOSSA PLAYLIST E DESSA SUPER DICA? 
ESPERAMOS QUE TENHA SE DIVERTIDO.
E Agora, você pode conhecer um Método Revolucionário Criado Por Professo-
res de Harvard que Revela Como Você Se Tornar Fluente no Inglês Em 8 Sema-
nas. Garantido.

CLIQUE AQUI 
TE ESPERO DO 

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

brasileiros a Falar Inglês FLuente.

https://go.hotmart.com/Q10098304H?ap=d59b&src=BotaoEbookMusica
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