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INTRODUÇÃO

A

ideia de escrever este livro surgiu de uma
inspiração de Deus em um momento em que
eu me encontrava escrevendo os livros
didáticos de minha escola. A verdade é que quando
senti em meu coração que eu teria que escrever os
referidos textos, achei impossível, mas resolvi
obedecer, pois tinha certeza de que Deus me
capacitaria para esse propósito.
Logo após escrever os textos, mais uma vez senti
que se transformariam em um livro. A verdade é que
tais textos não refletem exatamente o conteúdo deste
livro, pois têm uma essência mais motivacional,
explicitando a capacidade de todo ser humano de
aprender outro idioma, no caso o inglês, desde que
tenham um desejo ardente dentro de si e uma grande
dose de perseverança durante o aprendizado.
Durante os anos em que estive em sala de aula,
ficou bem claro para mim que o que impedia as
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pessoas de aprender inglês era exatamente a falta de
determinação, ou seja, apenas atingiam a fluência os
alunos que desejavam muito isso e colocavam os
estudos do novo idioma como prioridade em suas
vidas.
Espero que gostem deste livro, tirem o máximo
dele e atinjam a meta de dominar o inglês com as dicas
aqui aprendidas. Assim, terei certeza da missão
cumprida se ao menos uma pessoa tiver alcançado o
seu objetivo, pois sei que o domínio de um segundo
idioma pode mudar a vida das pessoas.
Desejo sucesso a todos os leitores e que um dia
você possa fazer parte do seleto grupo de bilíngues no
mundo. Só depende de você!
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PREFÁCIO

C

onheço o Prof. Paulo Amazonas há
bastante anos.

Foi meu professor de inglês por algum
tempo, bem como de outros advogados aqui do
Escritório.
Caracteriza-se por ser uma pessoa focada no
que faz e procura firmemente estimular seus
alunos ao aprendizado, estimulando-os a não
esmorecer.
Sua mensagem, muito bem colocada no seu
"Aprendendo Inglês - O Segredo", corresponde ao
caminho que ele sempre procurou mostrar e
conduzir os seus alunos até atingirem o nível que
lhes satisfaça.
Mas, também deixou claro que esse nível, o
fim desejado, depende antes de mais nada, do
próprio aluno. Ou seja, está intimamente ligado à
postura e querer do aluno.
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Aliás, em verdade, o Prof. Paulo Amazonas,
pessoa de alta credibilidade, sempre voltado ao
bem, seja de sua Família bem como dos que o
cercam, indica em seu "Aprendendo Inglês - O
Segredo" uma singela e profunda lição de vida:
quer? é possivel? então lute pelo objetivo e não
desista!
Prof. Paulo Amazonas, meu amigo, sucesso!
Severino Silva
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1. O SEGREDO

or muito tempo, este segredo foi guardado
por escolas de idiomas debaixo de sete
chaves, as quais em sua grande maioria
pensam apenas em manter a frequência de alunos
durante o maior tempo possível pagando
mensalidades exorbitantes e comprando seus caros
materiais didáticos.

P

Portanto, este material foi criado com o simples
intuito de despertar as pessoas para um único e
definitivo caminho para o aprendizado não apenas
do inglês, mas de qualquer idioma. Com a leitura
deste livro, as pessoas passarão a ver o estudo do
inglês sob uma nova ótica, fazendo cair por terra
que toda a responsabilidade para o aprendizado de
um novo idioma incide apenas sobre a escola, o
material didático e o professor.
Leia com atenção, reflita e aplique os princípios
abordados durante a sua trajetória de estudos, e
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com toda a certeza você alcançará o seu objetivo
principal definido. Chegando lá, compartilhe este
material e o faça chegar ao maior número de
pessoas que já tentaram por diversas vezes
aprender inglês e não tiveram sucesso ainda. Se
conseguirmos mudar a vida de pelo menos uma
pessoa com este livro, já terá valido a pena. Boa
leitura e sucesso sempre!
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2 . O SEGREDO PARA
APRENDER INGLÊS
“O aprendizado de um novo
idioma é um projeto de vida.”

ueridos leitores, sinto dizer, todavia, que
não há segredo algum. Sim, você deve estar
em choque neste momento, pois comprou
este livro com o intuito de descobrir um segredo
que simplesmente não existe. Infelizmente essa é a
mais pura verdade. A grande maioria das pessoas
não alcança o objetivo de aprender inglês, porque
facilmente desiste no meio do caminho. O mais
lamentável é que muitas dessas pessoas possuem
um potencial incrível para atingir a fluência nesse
novo idioma, são verdadeiros talentos, mas não
têm persistência.

Q

Esta desistência se deve por diversos fatores,
quais sejam a falta de motivação, de incentivo, de
tempo, de dinheiro, seja pelo cansaço, por
8

problemas familiares, por achar que não estão
aprendendo ou que nunca irão aprender.
O fato é que os motivos acima mencionados
são apenas desculpas que algumas pessoas buscam
para justificar as próprias falhas, ou seja, alguém
ou algo deve ser culpado por isso.
Na realidade, quando essas pessoas desistem,
nem sequer pensam no motivo pelo qual se
matricularam em uma escola de inglês. Se
pararmos para pensar com mais calma, esta não é
uma decisão inteligente, pois ela investiu dinheiro,
gastou tempo, mas o objetivo principal não foi
atingido. Bem, sobre o tempo perdido, esse não
tem jeito, não volta nunca mais.
Pense que um dia, mais cedo ou mais tarde,
esse projeto terá que ser retomado de alguma
forma, e pior, desde o início novamente, pois com
toda certeza a pessoa que desistiu terá esquecido
grande parte do conteúdo que foi aprendido
anteriormente. E você sabe por que ele deverá ser
retomado? Porque um segundo idioma é
imprescindível para quem deseja ter sucesso e
mais oportunidades na vida. Além do mais, ele faz
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você ganhar respeito perante a sociedade e se
diferenciar do restante da massa. E para quem vive
no exterior, saber o idioma desse país já é uma
questão de obrigação e respeito a ele.
Então, quantas vezes você ainda pretende
começar este projeto de vida e depois desistir?
Sim, porque o aprendizado de um segundo idioma
é um projeto de vida, tendo em vista que ele muda
a vida das pessoas para melhor.
Agora eu faço uma pergunta: quando você irá
parar de culpar o professor, a escola e o método
para justificar suas próprias falhas e limitações?
Aceite que a responsabilidade é única e
exclusivamente sua e de mais ninguém, você é o
único responsável por todas as suas decisões.
O fato é que o inglês é uma língua
relativamente fácil, bem menos complexa do que o
nosso idioma materno, então tudo que você precisa
para dominá-lo é ter persistência.
Primeiramente, você deve ter um desejo
ardente de aprender o idioma, e aí está o início de
tudo. Sem esse desejo, essa vontade, esse
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sentimento, não adianta nem começar, pois será
perda de tempo e dinheiro. Entenda, não estou
falando de gostar ou não do idioma, estou falando
do anseio que você precisa ter neste processo de
aprendizado. Esse desejo ardente deve vir de
dentro de seu ser, e precisa ser renovado
constantemente nesta caminhada.
Não adianta ter aquela vontade inicial e depois
simplesmente deixar que ela esfrie. Como dizia o
velho ditado: “Vontade é algo que dá e passa”. É
necessário colocar combustível constante nesse
sentimento, já se imaginando falando inglês,
conseguindo um bom emprego e interagindo com
outras pessoas. Da mesma forma, é importante
trazer à lembrança os constrangimentos sofridos e
as oportunidades perdidas pela falta do inglês.
Fazendo esse exercício, você manterá a chama da
motivação acesa e dificilmente desistirá de seu
projeto no meio do caminho.
O mais interessante é que diversos estudos
constatam que, quando uma pessoa executa algo
com uma certa frequência e por um tempo
determinado, isso se torna praticamente um hábito.
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Apenas pense em atividades que somos obrigados
a fazer diariamente, tais como escovar os dentes e
tomar banho. Ninguém deixa de fazer essas coisas,
certo? Já está no automático, e a pessoa nem
percebe. Então por que não aplicar essa teoria
também com o estudo do inglês?
Eu mesmo vivenciei e ainda vivencio isso em
sala de aula com meus próprios alunos. Percebi
que os que foram bem-sucedidos são aqueles que
realmente colocaram o estudo do inglês como uma
atividade obrigatória de seu dia a dia, parte de sua
rotina, e observo que eles vêm ao curso com uma
naturalidade incrível, assim como vão para os seus
trabalhos.
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