
Why do we understand English better when we hear it than when
we want to speak English?

Por que entendemos melhor Inglês quando ouvimos do que quando queremos falar inglês?

Hello guys, how are you doing today? I'm Edward Junior from Brazil, and if you are willing to learn English,
I can help you on this jorney. As you know, I'm not a native English speaker and I have never traveled 
abroad, but I'm using English freely and fluently as you can notice. How did I do that? Everything is possible
if you believe it is, and start working on it, and also using a good method that understands how the brain 
learns languages.
Olá pessoal, como vocês estão hoje? Eu sou Edward Junior do Brasil, e se você estiver disposto a aprender inglês, eu posso ajudá-lo nessa jornada. 
Como você sabe, eu não sou um falante nativo de inglês e nunca viajei para o exterior, mas estou usando o inglês de forma livre e fluente, como você 
pode notar. Como eu fiz isso? Tudo é possível se você acredita que é, e começa a trabalhar nisto, e também usando um bom método que entende como
o cérebro aprende idiomas.

Ok guys today I will be only using English, but you can get the transcript of this show on the website, 
www.justtalking.club
Ok pessoal, hoje eu vou usar apenas o inglês, mas você pode obter a transcrição do programa no site www.justtalking.club

The topic today, why do we understand English better when we hear it than when we want to speak 
English?In other words, you understant when you hear, but when speaking, it's hard, you're frozen and forget
the words or you just do not know what to say.
O tópico hoje, por que entendemos melhor o inglês quando o ouvimos do que quando queremos falar inglês? Em outras palavras, você entende 
quando ouve, mas ao falar é difícil, você fica congelado e esquece as palavras ou apenas não sabe o que dizer. 

When you decide to learn a second language, you have many doubts and difficulties that, if you are not 
patient to understand them, this may affect your motivation to keep improving until you reach fluency.
Ao decidir aprender um segundo idioma, você tem muitas dúvidas e dificuldades que, se não tiver paciência para entendê-las, isso poderá afetar sua 
motivação para continuar melhorando até atingir a fluência.

Have you notice that your brain can understand and speak English more and better than your mouth can?
Você percebeu que seu cérebro pode entender e falar inglês mais e melhor do que sua boca consegue?

That's true, in fact, it is a common event, and you can also notice it even in your own language.
Isso é verdade, de fato, é um evento comum, e você também pode notar isso mesmo em seu próprio idioma.

This is because our brain is better to understand language than to produce them. For example, when you hear
 a conversation in English, you can understand all the words in a sentence (the sound of the words), but when
you want to speak, you don't use them exactly, you forget them or even don't remember to use them... why?
Isso ocorre porque nosso cérebro é melhor para entender a linguagem do que para produzi-la. Por exemplo, quando você ouve uma conversa em 
inglês, pode entender todas as palavras de uma frase (o som das palavras), mas quando você quer falar, não as usa exatamente, você os esquece ou 
mesmo não se lembra de usá-los... por quê?
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It's because languages are an ability, a skill and not a knowledge, and your ability of listening and 
understanding a language will always be ahead of your ability of speaking that language. In other words, 
your ability to understand languages will always be better than you ability to produce laguages. 
É porque linguagens são uma capacidade, uma habilidade e não um conhecimento, e sua capacidade de ouvir e entender um idioma estará sempre à 
frente da sua capacidade de falar esse idioma. Em outras palavras, sua capacidade de entender idiomas sempre será melhor do que a capacidade de 
produzir idiomas.

Think a little about your own language, how many words do you know in your language, but never used 
during your speech when speaking? Certainly you will be astonished and suprised to find out a lot of them, 
you know a lot more than you are actually using.
Pense um pouco sobre o seu próprio idioma, quantas palavras você conhece no seu idioma, mas nunca usou durante o seu discurso ao falar? 
Certamente você ficará atônito e surpreso ao descobrir muitas delas, você sabe muito mais do que realmente está usando.

When you hear, you understand, but when you want to use it (a different word), you just don't use it,  you 
have your own vocabulary that doesn't require difficult or unusual words when speaking.
Quando você ouve, entende, mas quando deseja usá-la (uma palavra diferente), simplesmente não oausa,  você possui seu próprio vocabulário que 
não exige palavras difíceis ou incomuns ao falar.

The problem lies in our own mindset, in our mentality. You are learning a second language, you always want 
to improve and be totally fluent one day and that means, for you, for me or for everyone, being able of using 
every word you know, is that true? 
O problema reside em nossa própria mentalidade, em nossa mentalidade. Você está aprendendo um segundo idioma, sempre quer melhorar e ser 
totalmente fluente um dia e isso significa que, para você, para mim ou para todos, poder usar todas as palavras que você conhece, isso é verdade?

The answer is a big NO, of course. Your brain will always understand language better than you can speak. 
And this is normal.
A resposta é um grande NÃO, é claro. Seu cérebro sempre entenderá a linguagem melhor do que você pode falar. E isso é normal.

There is a statistic that says you have to be exposed to a new word at least 17 times during a conversation in 
order to be able to incorporate it into your vocabulary and be able to use it when speaking. 
Há uma estatística que diz que você precisa ser exposto a uma nova palavra pelo menos 17 vezes durante uma conversa para poder incorporá-la ao seu
vocabulário e usá-la ao falar.

In the case of learning a second language, students are expected to learn an average of 200 words per week. 
But we cannot guarantee that they will remember those words.
No caso de aprender um segundo idioma, espera-se que os alunos aprendam uma média de 200 palavras por semana. Mas não podemos garantir que 
eles se lembrem dessas palavras.

The strategy used by many teachers is to teach these 200 words and ensure that students are exposed to them 
five times in one day, four the next and three times in the next, and once or twice in the next week. Thus, 
there are many possibilities for the student to hear or read these words and ensure consolidation in memory, I
refer to the process of transforming short-term memories into long-term memories. 
A estratégia usada por muitos professores é ensinar essas 200 palavras e garantir que os alunos sejam expostos a elas cinco vezes em um dia, quatro 
na próxima e três vezes no próximo e uma ou duas vezes na próxima semana. Assim, existem muitas possibilidades para o aluno ouvir ou ler essas 
palavras e garantir consolidação na memória. Refiro-me ao processo de transformar memórias de curto prazo em memórias de longo prazo.

So now you understand how your brain works when learning and using a language. Just be patient 
and most importantly, enjoy the process, enjoy the journey. Do not underestimate your ability to 
learn and use a new language. You have to be the master of your own learning and always be 
motivated to keep on track, always improving and improving forever; if you fail, just try again and 
again and again and again and again, never give up. Go ahead and win.
Então agora você entende como seu cérebro funciona ao aprender e usar um idioma. Apenas seja paciente e, o mais importante, aproveite o processo, 
aproveite a jornada. Não subestime sua capacidade de aprender e usar um novo idioma. Você precisa ser o mestre de seu próprio aprendizado e estar 
sempre motivado a seguir o caminho, sempre melhorando e melhorando para sempre; se você falhar, apenas bandeja de novo e de novo e de novo e de
novo e de novo, nunca desista. Vá em frente e vença.

That was our podcast for today, if you have some doubt or difficult you can get the transcript on the 
website, justtalking.club  
Esse foi o nosso podcast de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, poderá obter a transcrição no site justtalking.club



See you next time, and I'll leave you with this phrase: 
Vejo você na próxima vez, e deixo você com esta frase:

“When you decide to do something, commit and give 100%”. 
"Quando você decidir fazer algo, comprometa-se e dê 100%".

See you later and take care everybody.


