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Uma Técnica Usada por Profissionais 

que Pode Levar Seu Português ao 

Nível Avançado Mais Rápido 

 

 

 

 

A técnica que eu vou te ensinar agora é utilizada por intérpretes profissionais 

há muitos anos. Agora mais recentemente a comunidade de poliglotas da 

internet também se apossou dessa técnica, para dizer por aí que eles 

inventaram e que é a técnica que pode salvar tudo. Como você vai ver, ela não 

pode salvar tudo, mas se você der uma chance a ela, ela pode ajudar você a 

melhorar o seu português muito mais rápido do que o normal. 

E originalmente essa técnica era usada apenas por intérpretes. Eles 

precisavam de uma maneira de “naturalizar” a pronúncia e falar muito mais 

rápido um idioma estrangeiro. E como eles precisavam ter um treinamento mais 

intensivo, essa técnica foi criada. 

No que consiste a técnica de Shadowing? 

Você vai ter que falar como “uma sombra”. 

Sabe quando as crianças brincam de imitar as outras, seguindo as pessoas 

pelas costas como se fossem sombras? É exatamente essa a lógica da técnica de 

shadowing que você vai aprender. 

O que você faz aqui basicamente é imitar o que outra pessoa está dizendo. 

Isso seria simplista e não seria exatamente o que a técnica é, mas se você 

imitasse outros falantes de português e só fizesse isso para aumentar a sua 

fluência, com certeza já teria resultados. 

Mas o que a gente vai aprender aqui hoje é como otimizar o seu tempo 

utilizando essa técnica para colher resultados muito mais rapidamente. 
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Um Passo-a-Passo de Como Utilizar a Técnica 

Então a primeira coisa de que você vai precisar é de um vídeo ou de um 

arquivo de áudio para poder imitar. Esse arquivo vai ser o seu modelo. É 

importante que na sua escolha você leve em consideração o sotaque, a 

velocidade, o tipo de português que está sendo usado... 

Se o objetivo for conversar no dia a dia, não faz muito sentido escolher uma 

palestra em que se fala sobre engenharia espacial. Assim como se você precisar 

de engenharia espacial talvez um vocabulário do dia a dia já não seja mais tão 

útil. 

Depois de selecionar o material — e eu sugiro que você selecione algo entre 

cinco e dez minutos, no máximo — você vai precisar seguir os passos: 

1. Primeiro, assista ou ouça o vídeo / áudio e se familiarize com ele. 

A minha sugestão é que você pegue um vídeo que tenha legendas ou a 

transcrição de um artigo a que você tenha acesso (os participantes do 

Programa de Educação Continuada contam com a transcrição completa de 

todos os episódios de nossos podcasts). 

É muito importante que você tenha a possibilidade de 

se familiarizar completamente com as palavras, porque 

sem a familiaridade vai ficar muito mais difícil imitar o 

que as pessoas estão falando. 

2. Depois de se familiarizar bem com as palavras, consultando tudo no 

dicionário, fazendo notas... é a vez de ouvir mais uma vez. Mas nessa etapa 

você vai precisar ouvir e repetir na mesma velocidade que a pessoa está 

falando. 

Mas aqui nós temos o ponto importante: em vez de repetir imediatamente 

junto com falante, a sua tarefa é esperar um ou dois segundos e tentar imitar 

exatamente o que o falante estava dizendo um ou dois segundos atrás. 

Por exemplo: se o falante começar uma frase dizendo, “bom dia, estamos 

aqui para falar sobre...” Quando o falante chegar na palavra “sobre” você 

começa a dizer “bom dia”. 

https://portuguesewitheli.com/plg/?utm_source=shadowing
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Um segundo de atraso já é um intervalo muito bom. Se você se sentir 

confiante e achar que é possível esperar dois, três ou quatro segundos, você 

pode fazer isso. 

A maioria dos intérpretes espera cinco, dez ou quinze segundos... às vezes 

muito mais. E isso é um treinamento de muito alto nível e profissionalíssimo. E 

também é difícil de reproduzir. 

 

Para Ir Mais Longe 

Isso que você acabou de aprender é o programa básico. Não tem nada além 

disso. Você pode fazer esse tipo de exercício todos os dias durante cinco minutos 

— pelo menos todos os dias. E depois de uma semana você já vai observar uma 

melhora grande. 

Agora, como você pode fazer para que esses cinco minutos sejam muito mais 

produtivos e eficientes? 

Se você não tem muito tempo, a sugestão é usar só cinco minutos. Mais do 

que isso vai ficar um pouco pesado para você, especialmente se você tiver 

trabalho e família e é um pouco mais complicado. 

Agora, se tiver meia hora para fazer exercícios desse tipo e quiser melhorar 

sua fluência um pouco mais rapidamente, o que você pode fazer é o seguinte: 

 

Trabalhar em Blocos 

Primeiro, depois de repetir a frase, trabalhe com blocos de trinta segundos. 

Ou blocos de dez segundos. Você escuta dez segundos, pausa a gravação e 

depois fala o que você ouviu. 

Você pode contar com a transcrição do material que está utilizando ou pode 

voltar a gravação e assistir/ouvir mais uma vez o trecho de dez segundos. Assim 

é possível conferir o quanto você conseguiu reter de informações. Ah, e é muito 
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importante que na sua imitação você se esforce ao máximo para reproduzir 

também a entonação da outra pessoa. 

 

Supervisão de Si Mesmo 

Outra maneira de praticar — e aqui você vai precisar de dois aparelhos — é 

fazer a imitação e gravar a própria imitação enquanto a está fazendo. 

Explico. 

Você vai ter um aparelho básico onde está a gravação original do falante de 

língua portuguesa. Você ouve essa gravação e faz a sua imitação ao mesmo 

tempo. 

Enquanto você faz a imitação, outro aparelho (que pode ser o seu computador 

ou celular) grava a sua imitação. Em seguida, você vai ouvir o que estava 

falando e assim vai perceber se sua pronúncia precisa de melhoras, se sua 

fluência está boa e se sua entonação está natural. 

Caso você compare a sua gravação com a gravação original e veja que há 

muitas diferenças, aí você tem a oportunidade de melhorar. 

 

Malabarismo Mental 

Outra forma de trabalhar com esse tipo de coisa — e aqui já é mais para 

desenvolver uma fluência verbal melhor, especialmente se você tiver 

dificuldades para lembrar das palavras no momento adequado... Você pode fazer 

o seguinte: 

Você vai executar a gravação e fazer a imitação, mas enquanto você faz a 

imitação também faz cálculos matemáticos. Talvez você escreva uma sequência 

numérica com intervalos definidos, como por exemplo um, três, cinco, sete, 

nove etc. E você faz isso enquanto está fazendo a imitação, porque isso ajuda o 

seu cérebro a trabalhar com dois processos ao mesmo tempo. 
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E é como a musculação que nós fazemos numa academia. Inicialmente vai ser 

muito cansativo, mas logo, logo vai ficar muito mais fácil lidar com uma grande 

quantidade de informação usando menos energia mental. 

Esse tipo de treinamento é mais intenso e eu só sugiro realmente se você 

precisar melhorar o seu português muito rapidamente. E depois de um mês eu 

garanto para você que o seu português vai estar muito melhor do que estava a 

trinta dias atrás. 

Com essas técnicas, você tem a garantia de que seu progresso no português 

será mais rápido e previsível. 

Experimente segui-la por trinta dias. Grave um discurso no primeiro dia e no 

trigésimo (30º) dia fale livremente sobre o mesmo tópico. Vai ver que melhorou 

bastante. 

E se tiver dúvidas, pode sempre utilizar nossas dicas no 

https://portuguesewitheli.com. 

Eli Sousa 

Professor de Português e Fundador, Portuguese with Eli  
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