
Seis mitos que atrapalham o aprendizado de uma língua 

Idade, timidez ou indisponibilidade para viajar não são empecilhos para aprender 
Por UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA, 13/02/2017

Só dá para falar bem uma língua quando se aprende desde criança. Mais cedo ou mais tarde, quem 
estuda algum idioma se depara com essa frase. Mas apesar de ser bastante conhecida, essa máxima 
não é uma verdade absoluta, como muitas pessoas podem pensar.  Pelo contrário, ela é só um dos 
inúmeros mitos envolvidos neste tipo de aprendizado.

Janine Barbosa, gerente de cursos da Cultura Inglesa no Rio, diz que crenças como essa podem 
funcionar como barreiras, desestimulando quem está tentando aprender um idioma. A especialista 
recomenda que os estudantes deixem esses mitos de lado e se concentrem nos estudos.

– O mais importante é ter um envolvimento pessoal no aprendizado. Quando há vontade, 
encontram-se as ferramentas necessárias para praticar, as habilidades internas para compreender 
uma língua estrangeira –  recomenda Janine.

(…)

Veja a seguir mais cinco mitos que atrapalham o aprendizado de um idioma.

1 - Sem chances para os tímidos

Um mito bastante comum é achar que só pessoas extrovertidas conseguem falar bem um idioma.  

(…)

2 – Nada substitui uma viagem para praticar

Dá para praticar com mais intensidade um idioma sem precisar viajar ao país de origem dele. A 
tecnologia é a grande aliada neste sentido.

(…)

3 - O aprendizado é melhor se o professor for nativo

(…)

4 - Alemão e japonês são difíceis demais para um brasileiro

(…)

5 - Quando o curso acaba, não é preciso mais estudar

Essa crença pode ser motivo de frustração para a pessoa que finalizou o curso formalmente (ou seja,
chegou ao último estágio do nível avançado), ficou alguns meses ou anos sem praticar a 
conversação e precisar voltar a falar ou escrever aquele idioma de uma hora para outra:

– Qualquer aprendizado é contínuo, não só o de línguas estrangeiras. Quando a gente para de fazer 
alguma coisa, é normal ficar “enferrujada”. (…)
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