
Hello leaners of English, how are you doing today! I'm Edward, and today let's talk about grammar!
Is this really important when you are learning a second language? That's the question guys.  What 
did I do when I was learning english? 
Olá, aprendizes de inglês, como você está hoje? Eu sou Edward, e hoje vamos falar sobre gramática! Isso é realmente importante 
quando você está aprendendo um segundo idioma? Essa é a pergunta pessoal. O que eu fiz quando estava aprendendo inglês?

We are gonna talk about all of that today, so let's get to work!
Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, então vamos trabalhar!

When I first started leaning english, of course I was just like everybody, grammar for me was the 
best way to learn the language. But, after having spent many years of my twenties trying to learn 
English, and not leaning anything at all, suddenly, I understood something very, very, very 
significant about it...Grammar is important, yeah” especially if you have to do some school test, you
will probably have grammar in this test, but, if you want to speak, listen, read and write, you don't 
need grammar. Never, never never and never...
Quando comecei a aprender inglês, é claro que eu era como todo mundo, a gramática para mim era a melhor maneira de aprender o 
idioma. Mas, depois de ter passado muitos anos dos meus vinte anos tentando aprender inglês, e de nada aprender, de repente eu 
entendi algo muito, muito, muito significativo sobre isso ... Gramática é importante, sim ”especialmente se você tiver que fazer Em 
algum teste da escola, você provavelmente terá gramática neste teste, mas, se quiser falar, ouvir, ler e escrever, não precisará de 
gramática. Nunca, nunca, nunca e nunca ...

You don't have to kmow grammar to obey grammar, did you get it? You don't have to kmow 
grammar to obey grammar! Its a simple fact, You don't have to know grammar to obey grammar.
Você não precisa saber gramática para obedecer a gramática, entendeu? Você não precisa saber gramática para obedecer a gramática! 
É um fato simples: você não precisa saber gramática para obedecer à gramática.

So, I think you're probably wondering why, am I right? You want to know what I meant about it, 
you don't haved to understand grammar to obey grammar ... I'm saying this over and over or several
times because I want you to keep that in mind, so let's get to the point.
Então, acho que você provavelmente está se perguntando por que, estou certo? Você quer saber o que eu quis dizer sobre isso, você 
não precisa entender a gramática para obedecer à gramática ... Estou dizendo isso repetidamente ou várias vezes porque quero que 
você tenha isso em mente, então vamos ao ponto.

If you obey grammar from outset, what does that mean? From the begging, right! From the 
begging...If you obey grammar from outset, when you turn around later or when you come back 
later and learn or find out why you should say things the way you are already saying them, 
everything changes, you have an insight, because now each grammatical rule will then become not 
an instrument of torture, but old friend, who now wants you to have his home address and even 
private phone number... think about that. 
Se você obedece à gramática desde o início, o que isso significa? Desde o começo, certo! desde o início ... Se você obedece à 
gramática desde o início, quando se vira mais tarde ou volta mais tarde e aprende ou descobre por que deve dizer as coisas do jeito 
que já as está dizendo, tudo muda, você tem uma ideia, porque agora cada regra gramatical se tornará um instrumento de tortura, mas
velho amigo, que agora quer que você tenha o endereço de sua casa e até o número de telefone particular ... pense nisso.

To use grammar freely and not worry about making mistakes or being paralyzed when you want to 
speak, you have to have grammar inside of you, and the only way to achieve that, is through 
training... instead of learning grammar, you can learn it through exercises.. by training. You don't 
need to know the theoretical concept of grammatical rules to speak any language in the world. 
Think about your mother tongue for a while, do you think about grammar when speaking? I don't 



think so. It is natural for you, you speak freely, and therefore, it is pleasant to speak.
Para usar a gramática livremente e não se preocupar em cometer erros ou ficar paralisado quando quiser falar, você precisa ter a 
gramática dentro de você, e a única maneira de conseguir isso é através do treinamento ... em vez de aprender a gramática, você pode
aprender através de exercícios .. por treinamento. Você não precisa conhecer o conceito teórico de regras gramaticais para falar 
qualquer idioma do mundo. Pense na sua língua materna por um tempo, você pensa em gramática ao falar? Acho que não. É natural 
para você falar livremente e, portanto, é agradável falar.

Oh Edward I understood what you said but I'm still afraid of making mistakes, how could I be less 
afraid? 
Oh Edward, eu entendi o que você disse, mas ainda tenho medo de cometer erros, como poderia ter menos medo?

One way to be less afraid of making mistakes is through listening and reading a lot of English, read,
read and read, and listen, listen and listen, again and again and againd, everyday, every single day 
listen and read english, this is the first spep (consuming the language), and then, (you start 
producing the language) you can start writing in English. Write a lot in English because, if you can 
write, you can speak, if you can write, you can speak! if you can write, you can speak!! And you 
wont be afraid of mistakes when speaking, because at this point, you will be feeling a strong and 
positive emotion when using English, increasing your ability to speak the language, you will want 
to test your language skills, you will feel a strong desire to use and speak English and you won't 
mind about the mistakes. That was exactly what I did.
Uma maneira de ter menos medo de cometer erros é ouvir e ler muito inglês, ler, ler e ler e ouvir, ouvir e ouvir repetidamente e 
novamente, todos os dias, todos os dias, ouvir e ler em inglês. o primeiro spep (consumindo o idioma) e, em seguida, (você começa a 
produzir o idioma), pode começar a escrever em inglês. Escreva muito em inglês porque, se você pode escrever, pode falar, se pode 
escrever, pode falar! se você pode escrever, você pode falar! E você não terá medo de erros ao falar, porque, nesse ponto, sentirá uma 
emoção forte e positiva ao usar o inglês, aumentando sua capacidade de falar o idioma, desejando testar suas habilidades no idioma, 
sentirá uma forte Você deseja usar e falar inglês e não se importa com os erros. Foi exatamente o que eu fiz.

The only way to speak a language is to OPEN YOU MOUTH AND SAY SOMETHING. I'm not 
joking here, stop telling everyone how you are too old, that you dont have time or you arent ready 
yet or even that you are too shy... The only way to speak a language is to OPEN YOU MOUTH 
AND SAY SOMETHING NOW.
A única maneira de falar um idioma é ABRIR A BOCA E DIZ ALGO. Não estou brincando aqui, pare de dizer a todos como você é 
velha demais, que você não tem tempo ou que ainda não está pronta ou que é muito tímida ... A única maneira de falar um idioma é 
ABRIR A BOCA E DIZER ALGO AGORA.

I'm using English a lot here in the latest podcasts, because this is a podcasted dedicated to learning 
english (right!). I have receiving some e-mails complainig about it, telling me to use less English 
and more portuguese during my speaches, during the podcast.. most of my students are brasilians 
and they speak portuguese, but folks, as I said, since this is an English learning podcast, I have to 
use English a lot, and I'm not going to change that, sorry, but if you are not satisfied, try another 
podcast to listen. I wont change my way of doing it because I strongly believe in my teaching 
languages methods.
Estou usando muito o inglês aqui nos podcasts mais recentes, porque este é um podcast dedicado ao aprendizado de inglês (certo!). 
Recebi alguns e-mails reclamando sobre isso, dizendo-me para usar menos inglês e mais português durante minhas palestras, durante 
o podcast. A maioria dos meus alunos são brasileiros e falam português, mas gente, como eu disse, pois é um podcast de aprendizado 
de inglês, preciso usar muito inglês e não vou mudar isso, desculpe, mas se você não estiver satisfeito, tente outro podcast para ouvir. 
Não vou mudar minha maneira de fazê-lo, porque acredito fortemente nos meus métodos de ensino de línguas.

Ok I think that's it, thats enough for today... If you are tired OR BORED of staying at home during  
quatantine, you can listen to my last podcast, where I give some tips to overcome this current 
situation (right.)
Ok, eu acho que é isso, é o suficiente por hoje ... Se você está cansado ou cansado de ficar em casa durante o período, pode ouvir o 
meu último podcast, onde eu dou algumas dicas para superar essa situação atual (certo.)

Dont be bored, use some of my tips.
Não fique entediado, use algumas das minhas dicas.

So that it guys

See you later and take care everybody


