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COMO TER MAIS DISCIPLINA PARA APRENDER 
PORTUGUÊS 

Olá, tudo bem com você? Aqui é a Dani do Brazilianing 
 
Bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast. Bom, o podcast do Brazilianing foi 
criado para te ajudar com o português do Brasil. Ajudar você a melhorar o seu 
português com dicas de conteúdos e de estudo também. 
 
Combinado? Então se você aprende o português do Brasil segue o nosso 
podcast que com certeza vai ser muito bom pra você. Lembrando que esse 
episódio tem a transcrição 
então, você pode acessar clicando no link na descrição desse episódio, não 
deixe de acessar a descrição, certo? Combinado? Então, vamos lá. 
 
Bom, vamos lá. O tema do episódio de hoje é: por que é difícil ter disciplina pra 
aprender português? Por que é difícil ter constância? Por que é difícil se manter 
motivado? 
 
Bom, eu decidi falar sobre esse assunto porque eu também aprendo idiomas, 
então eu ensino português do Brasil e eu aprendo também inglês e francês. 
 
Então como professora e como aluna de idiomas de línguas eu também tenho 
essa dificuldade de ser disciplinada, certo? 
 
E eu vejo que os meus alunos também tem um pouco desse problema. E 
também agora nós estamos no mês de maio, né? Estamos quase na metade 
do ano de dois mil e vinte e dois. 
 
no mês de maio e o que acontece é que no começo do ano muita gente faz 
promessas, muita gente faz resoluções de  
 
ano novo, né? E agora estamos quase na metade do ano, é importante você 
pensar sobre as suas promessas, sobre os seus objetivos para o ano de dois 
mil e vinte e dois. 
 
OK? Então, eu quero que você pense se realmente você tinha prometido, você 
tinha se comprometido, você tinha feito a resolução de melhorar o seu 
português, de ter mais disciplina nos estudos, 
 
praticar mais e analise se realmente você está cumprindo essa promessa. Se 
realmente você está fazendo isso, OK? 
é um excelente momento do ano pra gente analisar as nossas promessas de 
ano novo. Bom, vamos lá. Então, como eu disse pra você, também é difícil pra 
mim ter disciplina 
 
estudando uma língua estrangeira. Por quê? Bom, na verdade eu amo estudar 
línguas, eu adoro realmente, é uma coisa muito importante pra mim, faz parte 
da minha vida, mas muitas vezes eu tenho muitas tarefas 
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Então você pode também estar nessa situação. “Dani, eu não tenho tempo. Eu 
não tenho tempo para estudar português. Eu não tenho tempo pra me dedicar.” 
E eu também não tenho muito tempo para 
 
estudar inglês, por exemplo, pra melhorar o meu inglês, que é o meu grande 
objetivo, ou melhorar o meu francês, que nesse momento é um objetivo em 
segundo plano, né? Mas também é um objetivo que eu tenho 
 
Então eu queria dizer pra você que eu também sinto dificuldade de encontrar 
tempo para dedicar, OK? Eu também tenho essa dificuldade. Muitas vezes 
 
Eu paro pra pensar, minha vida é uma loucura, uma correria o tempo todo 
acontecendo várias coisas, trabalho, cuidar da minha vida, cuidar, ir pra 
academia, estudar e quando eu olho a 
 
semana eu percebo que eu não estudei inglês, eu não estudei, eu não tive um 
tempo separado, dedicado ao estudo, à prática, OK? Então, isso também 
acontece comigo, eu também sou um ser humano, né? Eu falo 
 

aqui com vocês sobre isso e eu também passo por coisas muito parecidas, 
OK? Por isso que eu tento te ajudar, porque eu falo a partir das minhas 
experiências e de como eu faço e oriento  
 
os meus alunos a fazer também, certo? Então, “Dani, você não tem tempo, eu 
também não tenho tempo, então é isso. É isso, a gente não estuda, não 
pratica, não se dedica porque não tem tempo.” 
 
Bom, a verdade é que você sabe que tempo é uma questão de prioridade e eu 
sei, né? Eu entendo que nem sempre o português é uma prioridade na sua 
vida, porque você tem 
 
seu trabalho, a sua empresa, talvez a sua família, os seus amigos, as coisas do 
seu... da sua vida, né? Então, nem sempre a gente consegue 
 
tratar um idioma novo como prioridade. E então como a gente faz? Como a 
gente faz se não temos prioridade pra isso cem por cento do tempo? Como a 
gente faz se não temos tempo então 
 
pra dedicar? Bom, o que eu faço? Vou explicar a minha a minha atitude, né? 
Como eu faço e você pode se inspirar nisso. 
 
funciona. Claro que não funciona cem por cento do tempo, mas funciona 
muitas vezes pra mim. Eu faço dessa forma. Que é o seguinte: eu procuro me 
cercar do idioma. 
 
tá? Então, por exemplo, essa semana eu quero me dedicar ao inglês. Então, eu 
me cerco disso. Eu coloco o meu celular no idioma inglês, eu assisto filmes em 
inglês quando eu estou na academia, eu tento escutar músicas 
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internacionais, músicas em inglês ou uma palestra, um vídeo em inglês, eu 
gosto de muitos canais de teachers, de professores de inglês então eu coloco 
vídeos pra escutar enquanto eu estou cuidando da minha casa, limpando a 
casa ou lavando a louça, eu adoro escutar podcasts quando eu lavo a louça, 
então eu coloco podcasts em inglês quando eu estou dirigindo também. Então 
eu coloco o inglês na minha vida. Eu me cerco de coisas que me obriguem de 
certa forma a ter contato. 

Então eu não estou necessariamente praticando, não estou praticando, mas eu 
estou tendo contato com o idioma. E isso é muito importante pra manter a 
língua ativa no nosso cérebro. 

Pra manter a nossa mente pensando em inglês, OK? Ouvindo inglês, e no seu 
caso você vai adaptar para o português, certo? Então eu recomendo você ouvir 
podcasts brasileiros, 

youtubers, brasileiros, se você gosta de vídeo, se você gosta de filme, de série, 
assiste séries em português ou com legenda em português, tá? 

Então você pode colocar o português na sua vida de diversas formas, OK? E 
também sempre que possível e também é importante lembrar que sempre que 
possível você precisa voltar para os seus estudos, né?  

Então, esse tipo de esse tipo de solução de colocar o português na sua vida  
ela funciona mas não para aprender português completamente, ela funciona 
para manter o português que 

 

já aprendeu, então pra manter você tendo contato, aprendendo, claro, coisas 
novas, porém não é suficiente pra você falar português 

Pra você falar português você precisa ter o seu momento de estudo, o seu 
momento de prática. Então não desista de voltar para o seu português. 
Quantas vezes for necessário, OK? Go back. Então volta pros seus estudos. 

“Dani eu tive uma semana louca, o meu trabalho tá uma loucura, tá muito difícil 
pra mim”, OK, você não conseguiu estudar essa semana, você não conseguiu 
estudar semana passada, mas na próxima você não pode desistir. 

você precisa tirar um tempinho para o seu português tá? Então essa seria a 
minha a minha próxima dica né? Que é não desista não desista de encontrar 
tempo não desista de dar prioridade por exemplo essa semana eu estou dando 
prioridade para o meu inglês, né? Então eu estou estudando inglês um pouco 
todos os dias. Na semana que vem eu tenho muito trabalho pra fazer 

na semana que vem provavelmente eu não vou dedicar tanto tempo pro inglês, 
vou dedicar tempo pro meu trabalho, mas na semana seguinte, né? Depois da 
semana que vem eu posso voltar pro meu inglês, então é importante você 
nunca desistir. 
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tá? Se você tem alguma coisa na sua vida que está difícil pra você conciliar, 
você não pode desistir, você pode sempre voltar para isso e dar atenção. 

e se você já faz isso, se você tem os seus momentos de estudo, se você 
colocou o português na sua vida e pratica, ouve bastante, assiste e 

e ainda assim você quer ter um grupo pra te ajudar no seu português, um 
grupo de conversação, um grupo de prática, eu te convido a conhecer o meu 
programa de conversação,  

é um grupo onde eu e os meus alunos a gente se encontra pelo Zoom para 
conversar. Então a gente tem as aulas em horários fixos durante a semana e 
são aulas de conversação. 

a gente tem tópicos pra discutir, a gente aprende como usar tempos verbais, a 
gente aprende expressões pra cada situação da vida, a gente escuta diálogos 
e discute sobre eles 

A gente tem aulas realmente de prática para desenvolver a fala. Se você quer 
participar do grupo de conversação do tem um grupo intermediário e um grupo 
avançado. Então, se você tem 

vontade de participar, se você quer conhecer mais, você pode entrar no link 
ponto com ou me enviar uma mensagem pelo meu WhatsApp, quando você 
clica no link https://speakingbrazilianway.com/  

 

tem um uma parte onde você clica para o meu WhatsApp, tem o acesso para 
falar no WhatsApp, então você pode tirar as suas dúvidas e participar. Tudo 
bem? 

 

Bom, então eu agradeço pela sua atenção, eu te convido a conhecer mais 
sobre o Brazilian Way, te convido a eh se cercar do português, colocar o 
português na sua vida, então ouvir músicas, assistir filmes 

 

e lembrar de sempre voltar para o seu português. Não desista se você tem 
dificuldade de ter disciplina, se falar é um grande desafio pra você. Participe de 
um grupo de conversação e com 

 

certeza você vai ter muito sucesso e vai falar português cada vez melhor, OK? 
Eu acredito em você e você também precisa acreditar. Combinado? 

 

Então é isso, eu te vejo num próximo episódio e tchau. 

https://speakingbrazilianway.com/
https://api.whatsapp.com/message/2UTXKEZOLTZ5O1?autoload=1&app_absent=0


Um pack para você melhorar sua pronúncia,
vocabulário e compreensão do português

do Brasil

O que tem no pack?
- 12 lições completas sobre assuntos que você precisa para usar o
português na vida real

Cada lição contém:
- PDF detalhado (ilustrado, vocabulários explicados, exemplos e
quizzes) 
- Áudio (pronúncia nativa, diálogos e dicas para soar melhor).

Pra quem é?
- Para todos que querem morar, trabalhar ou visitar o Brasil
- Estudantes que queiram aperfeiçoar a pronúncia e ampliar os
vocabulários, e conhecer mais sobre como o país funciona 
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Clique aqui e acesse essa
oferta especial

Brazilian
conversations Pack

https://pay.hotmart.com/W42269089P?checkoutMode=10

