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Você já passou por uma situação em que precisava se expressar em inglês e por 
algum motivo simplesmente “congelou”?  
 
As palavras pareceram ter fugido e você não conseguiu passar aquilo que queria 
dizer. 
Esse tipo de situação, embora seja algo pelo qual ninguém quer passar, é bastante 
comum.  
 
O pior de tudo é que essas experiências fazem que sabotemos a nós mesmo, uma 
vez que quando você tiver de enfrentar situação semelhante irá se lembrar 
daquele episódio, o que acaba fazendo ressoar as palavras “Eu não consigo”. 
 
Iremos apresentar a seguir algumas dicas que irão lhe ajudar a superar esse 
bloqueio, e fazer perder de vez o medo do idioma da terra da rainha. 
 



1 – Pense em inglês 
 
Talvez você já tenha ouvido falar nisso.  
 
Mas como de fato pensar em inglês? Infelizmente não existe uma fórmula mágica 
que fará que você acorde em um dia qualquer pensando em inglês.  
 
Este é um processo gradativo. Comece a conversar consigo mesmo em inglês 
utilizando as frases e expressões que você já aprendeu nas aulas.  
 
Por exemplo, se estiver em um restaurante, fale mentalmente as expressões 
utilizadas para solicitar o cardápio, fazer um pedido, pedir a conta etc.  
 
Como esse é um diálogo consigo mesmo, não tem problema errar a palavra, pensar 
muito pra montar a frase ou até mesmo errar a pronúncia.  
 
Esse exercício te dará um diagnóstico do que precisa estudar mais, se é como se 
fala uma determinada palavra ou qual é a gramática correta, por exemplo. 
 



2 – Você não precisa mostrar que sabe tudo 
 
Somente o fato de você sair da sua “zona de conforto”, que é o seu idioma 
materno, aquele que você tem ouvido e falado desde quando era bebê, e tentar 
comunicar-se no idioma da outra pessoa já é um grande passo, e ela irá reconhecer 
isso.  
 
Quem não ficaria contente em ver um estrangeiro se esforçando para falar no seu 
idioma? 
 



3 – Grave a si mesmo 
 
É verdade que nem todo mundo gosta de ouvir sua própria voz em uma gravação. 
A nossa voz sintética pode soar bem diferente do que como a conhecemos e isso 
torna a experiência um tanto quanto inusitada.  
 
Colocando tal fator de lado, essa dica é extremamente importante para 
recebermos um feedback mais assertivo de nossa produção oral.  
 
Às vezes o professor do curso de inglês diz que o aluno está produzindo muito 
bem, mas talvez por resignação não damos tanta importância para tal fato.  
 
Agora quando ouve a si mesmo é que o aluno percebe o quanto ele conseguiu 
produzir em outro idioma, e isso gera uma nele uma grande motivação para 
continuar evoluindo. 
 



4 – Não tenha medo de errar 
 
Como dissemos anteriormente, a sua iniciativa de comunicar-se no idioma do 
outro já é um grande avanço, portanto erros ocasionais de gramática ou pronúncia 
não o devem impedir de falar. Sabe aquele tipo de dúvida “In the weekend ou at 
the weekend”?  
 
Então, é algo bastante comum e que muitas pessoas se confundem na hora de 
falar. Mas de uma forma ou de outra, fale.  
 
Dependendo do tipo de erro, a pessoa irá entender. Você entende quando um 
gringo fala “Esta carro é bonita”, não é?  
 



5 – Espelhe-se em alguém 
 
Pense em alguém em quem você irá se espelhar, como um ator, atriz, cantor ou 
cantora, que fale inglês. Até mesmo seu colega de sala.  
 
Tenha essa personalidade como seu modelo de inspiração e comece a traçar os 
caminhos que a levaram ao sucesso com o idioma, para que você também possa 
percorrer essa mesma rota. 
 
Como você pode observar, não existe nenhum segredo para que você perca de vez 
o medo de falar inglês.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O que abordamos aqui foram dicas práticas que vão fazer que aos poucos você 
retome, ou ganhe, a segurança e confiança para falar inglês.  
 
Lembre-se que o maior responsável pelo seu sucesso é você mesmo.  
 
A partir do momento que deixamos de nos “sabotar” e nos concentramos em 
como somos capazes, os resultados aparecerão. 
 
Boa sorte em seus estudos! 
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