


Sobre o Autor 
  

   
Paulo Barros é professor e estudioso da  

língua inglesa há mais de 15 anos.  
  

  Viveu, trabalhou e estudou nos EUA por  
quase 10 anos. De lá, em 2007 criou um canal  

no YouTube que foi pioneiro no ensino da língua  
inglesa focado na conversação.  

  
Esse canal se tornou um dos maiores canais de educação do 
mundo, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais 
e ultrapassados 50 milhões de visualizações.  
  
A missão de Paulo foi sempre poder levar o ensino da língua 
inglesa de forma acessível ao maior número de pessoas 

possível. 
  
Com isso, fundou o programa chamado Inglês Winner VIP, que 
é um curso completo de inglês do nível básico ao avançado 
para qualquer pessoa aprender.  
  
Com um método inovador, o Inglês Winner VIP já realizou o 
sonho de falar inglês com confiança para mais de 5 mil alunos.  

  
Tudo isso, em menos da metade do tempo dos cursos e 
escolas de inglês tradicionais. 
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5 PASSOS PARA APRENDER 

INGLÊS COM MÚSICA 

  
Muitas pessoas buscam na internet formas de aprender inglês. 

Diversos sites citam que aprender inglês com música pode ser 

muito vantajoso visto que podemos fazer isso com nossas 

músicas preferidas, o que torna tudo mais divertido. Porém 

esses mesmos sites não explicam COMO fazer isso.  

 

Escolas de inglês e professores particulares costumam te dar 

métodos para colocar o inglês no seu dia-a-dia quando você 

está em aula, porém fora dela só oferecem exercícios escritos, 

o que não ajuda os alunos no principal objetivo: falar inglês. O 

ponto é que quando praticamos sozinhos, aprendemos muito 

mais. Isso porque somos obrigados a nos esforçarmos mais, já 

que não temos para quem pedir ajuda. Músicas podem te 

ajudar muito nisso e funciona para qualquer pessoa! É isso que 

vamos ver hoje: 5 passos para aprender inglês com música, um 

passo a passo de como fazer isso na prática. 

  

    3 Como Aprender Inglês Com Música                                                                                    



1. ESCOLHER O NÍVEL 

CORRETO 
Escolha sempre músicas que você gosta de ouvir! Não tem 

nada melhor do que poder cantar as músicas que gostamos, 

sem errar a letra, sabendo exatamente o que tá dizendo e é 

muito mais fácil decorar as músicas que gostamos quando 

sabemos o que está sendo falado nela.  

Dê preferências para músicas do estilo POP, já que costumam 

ter letras mais simples e que falam de coisas do nosso dia-a-

dia, ou seja, serão de mais fácil compreensão.  

Uma coisa que você pode fazer é pesquisar por “popular pop 

songs” no Google ou no Youtube e escolher a que mais gostar. 
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O QUE PRECISO PARA 

ESTUDAR INGLÊS COM 

MÚSICA? 
O essencial para aprender inglês com música é: a música (dã), 

a letra dela (de preferência com a tradução) e um dicionário 

(físico ou online).  

Depois de ter decidido a música que quer utilizar para 

aprender inglês, vamos escolher nossas ferramentas. Uma 

forma fácil de ter duas coisas em uma é pesquisar por “nome 

da música + lyrics” no Youtube, o que vai te dar a música e um 

vídeo com a letra dela (ex.: let it be lyrics).  

 

 

 

 

 

 

Caso você não queira utilizar o Youtube ou ainda não 

encontre a música que deseja, você pode visualizar a letra da 

música através do Vagalume. (www.vagalume.com.br) Além 

do site apresentar a letra original da música, ele também te 

possibilita ver a tradução e o vídeo clipe, que pode ser muito 

útil. 
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Veja como funciona o site www.vagalume.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao dicionário, além da clássica opção de utilizar um 

dicionário físico, você pode também optar por dicionários 

online como Bab.La ou ainda pelo próprio Google Translate. 

 

Abaixo você pode ver como funciona este dicionário. Ele é um 

dos meus favoritos por dar a definição da palavra e também 

mostrar vários exemplos de uso da palavra em um contexto 

real, com tradução.  
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http://vagalume.com.br/


Dicionário online BAB.LA e Google Tradutor: 
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5 PASSOS - NA PRÁTICA 

 

1. Menos é mais! 

A primeira coisa que precisamos ter em mente na hora da 

prática é que menos é mais. Não tente pegar logo de cara 

toda a música ou um pedaço muito grande dela, pegue 

trechos menores antes e divida para conquistar. Separe o 

trecho que vai estudar de acordo com a dificuldade da 

música, sempre mantendo o bom senso de não exagerar para 

menos nem para mais, para não tornar o exercício algo 

cansativo. 

 

2. Estude o trecho escolhido 

Leia o trecho escolhido para o exercício e tente entender o 

que significa. Consulte o dicionário se for necessário e anote as 

novas palavras que aprender pelo caminho, é sempre 

importante ter uma documentação do que você aprender 

para revisar depois.  

 

3. Escute o trecho sem olhar a letra 

Escute o trecho que você acabou de analisar sem olhar para 

a letra da música, apenas ouvindo e tentando identificar o 

que você consegue e o que não consegue entender. Caso 

você tenha escolhido uma música muito rápida, opte por 

músicas mais calmas ou utilize o Youtube para diminuir a 
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velocidade da música e te proporcionar mais chance de 

exercitar o ouvido. 

Para diminuir a velocidade do vídeo no YouTube 
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4. Leia o trecho da música em voz alta 
Leia o trecho da música, em inglês, em voz alta. Se tiver 

dificuldade para pronunciar alguma palavra, você pode 

sempre recorrer ao Google Translate e ouvir a pronúncia por lá, 

logo depois tente repetir o que ouviu. 

 

5. Escute novamente e note a diferença 
Escute novamente o trecho da música sem olhar a letra e 

você vai começar a perceber que entende mais agora do 

que está sendo falado. Repita os outros passos novamente até 

que seu ouvido consiga identificar tudo que está sendo dito 

sem você precisar de auxílio visual. Note que para que isso não 

seja cansativo, não podemos pegar trechos grandes, sempre 

pedaços pequenos até completarmos toda a música. 

 

 

AGORA É COM VOCÊ! 

Aprender inglês não é um bicho de 7 cabeças. Quando 

utilizamos música para fazer isso a jornada se torna muito mais 

prazerosa.  

Tenha paciência e mantenha o foco no seu objetivo. A maior 

virtude de quem atinge a fluência em inglês é o fato de jamais 

desistir. Se você apenas não desistir, já estará com 100% de 

certeza no caminho do domínio do inglês.  
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Obrigado por baixar este material. Espero, de coração, que 

ele te ajude de alguma forma a chegar mais perto dos seus 

objetivos.  

Um grande abraço and as usual, I'll see you next class! 

 

Professor Paulo Barros  - INGLÊS WINNER 

 

 

 

 

 

Finalmente você terá nas suas mãos um método claro para 

aprender inglês rápido, ser reconhecido pelo seu esforço e 

está preparado para entrevistas de trabalho, viagens ou até 

mesmo morar fora. 

 

Se você está realmente interessado em falar inglês fluente e 

rápido essa é sua grande oportunidade. É só clicar no link 

abaixo que vou te explicar como isso é possível.  
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MAS SE VOCÊ QUER APRENDER INGLÊS RÁPIDO DE 

FORMA PRÁTICA E DIVERTIDA MESMO QUE ESTEJA 

INICIANDO DO ZERO 

SIM! QUERO FALAR INGLÊS AGORA!! 
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http://site.ingleswinner.com/ingles-sobrevivencia

