
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE HUMANIDADES E DIREITO 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIANA BASSANI RUBIO 
 

 
 

RAZÕES DA LÍNGUA: CULTURA E ENSINO DE INGLÊS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 2014 



1 
 

JULIANA BASSANI RUBIO 
 
 
 

 
 

RAZÕES DA LÍNGUA: CULTURA E ENSINO DE INGLÊS 
 

 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Metodista de São Paulo em 
cumprimento parcial às exigências para a 
obtenção do título de Mestre. 
 
Orientador: Prof. Dr. Luiz Jean Lauand 
 
Área de concentração: Educação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 2014 

 



2 
 

A dissertação de mestrado intitulada “Razões da Língua: Cultura e Ensino de Inglês”, 

elaborada por Juliana Bassani Rubio, foi apresentada e aprovada em 18/09/2014, 

perante banca examinadora composta por Prof. Dr. Luiz Jean Lauand 
(Presidente/UMESP), Prof. Dr. Marcelo Furlin (Titular/UMESP) e Prof. Dr. José 
Gabriel Perissé Madureira (Titular/UNISANTOS) 

 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Luiz Jean Lauand  

Orientador e Presidente da Banca Examinadora 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Profa. Dra. Roseli Fischmann  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
 
 
 
 
 

Programa: Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo 

Área de Concentração: Educação 

Linha de Pesquisa: Políticas e Gestão Educacionais 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Deus, por me abrir as portas e mostrar o caminho.  

À minha mãe, Aurea Ester Bassani Rubio e ao meu pai, Adelino Rubio, 

pelos ensinamentos e suporte durante as alegrias e dificuldades do caminhar. 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 
 

A Deus 
Obrigada pelas possiblidades que sempre me concede.  
 
À minha família 
Aos meus queridos pais, Aurea Ester Bassani Rubio e Adelino Rubio. Obrigada pelas palavras 
de incentivo e por tudo que vocês me proporcionaram. Amo vocês. Agradeço também com carinho 
à minha irmã Fernanda Bassani Rubio. Tudo na minha vida dá sentido porque tenho vocês. 
 
Ao meu orientador 
Prof. Dr. Luiz Jean Lauand, obrigada por toda a sua confiança em minha pesquisa e por todas 
as oportunidades que me proporcionou. Obrigada por dividir suas contribuições tão criativas e 
valiosas a respeito da educação. 
 
Aos professores do Programa de Mestrado em Educação da UMESP 
De maneira especial, agradeço a todos os professores do Mestrado. Vocês foram fundamentais 
neste processo.  
 
Aos meus amigos 
Agradeço a todos os meus amigos de caminhada pelo apoio e pelas significações que trouxeram à 
minha vida. 
 
Aos colegas do Mestrado 
Obrigada pelas constantes trocas de ideias e experiências. 
 
À Universidade Metodista de São Paulo 
Obrigada a essa instituição que acreditou nesta pesquisa e fez dela realidade. 
 
Aos meus alunos 
Agradeço por toda a confiança em meu trabalho. 
 
A todos vocês, de coração, OBRIGADA! Acredito que as minhas orações são a melhor forma de 
recompensá-los. 
 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

"Sem a curiosidade que me move, que me inquieta,  
que me insere na busca, não aprendo nem ensino". 

(Paulo Freire) 

 



6 
 

RESUMO 
 

Línguas são fenômenos ligados ao ser humano e são habilidades criadas pelas 
sociedades humanas. Segundo o linguista norte-americano, Noam Chomsky, quando 
estudamos a linguagem humana, aproximamo-nos do que poderíamos chamar de 
“essência humana” - as distintivas qualidades do pensamento que são únicas para os 
homens. Assim como Chomsky, o pensador Lev Vygotsky, também sustentou a ideia de 
que a linguagem serve essencialmente para a expressão do pensamento. 
Considerando tais pressupostos, este trabalho aborda as razões da língua e busca 
demonstrar como a Língua Inglesa não só envolve conhecimentos de pronúncia, 
vocabulário, gramática etc., como abrange a discussão de fatores culturais e 
antropológicos – como indica o filósofo Josef Pieper e o linguista David Crystal. Após 
uma discussão teórica, analisa-se o caso do inglês e de sua dualidade.  
 
Palavras-chave: Ensino de línguas. Educação. David Crystal. Antropologia. Ensino de 
Língua Inglesa.  
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ABSTRACT 
 
 

Languages are phenomena connected with the human being and abilities created by the 
human societies. According to the American linguist, Noam Chomsky, when we study 
human language, we are approaching what some might call the ‘’human essence’’, the 
distinctive qualities of mind that are, so far as we know, unique to man. As well as 
Chomsky, the thinker Lev Vygotsky, supported the idea that languages serve essentially 
for the expression of thought. This study discusses the language teaching through a 
perspective that exceeds the simple learning (pronunciation, vocabulary, grammar etc), 
and also involves the analysis of cultural and anthropological factors – as indicated by 
the philosopher Josef Pieper and the linguist David Crystal.  After a theoretical analysis, 
the English language and its duality are analyzed. 
 
Keywords: Language teaching. Education. David Crystal. Anthropology. English 
language teaching. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A linguagem é um grande tema e, para mim, é o maior de todos, que me fascina 

e me encanta desde criança. Conforme Crystal (2012) “A linguagem está aí para 

lembrar quem você é e de onde você veio’’1. Com base nas palavras do autor, é 

possível afirmar que é sempre necessária, pois faz parte de tudo aquilo que se analisa 

em qualquer outro assunto ou a qualquer momento.  

 Dessa forma, estudar línguas foi sempre sinônimo de alegria e de experiências 

muito significativas para mim. Quando era criança, já admirava muito os excelentes 

professores de língua portuguesa que se dedicavam a ensinar de modo brilhante como 

eu poderia usar e entender essa língua. Sempre admirei minha língua nativa e posso 

dizer que esses professores despertaram-me a curiosidade em aprofundar cada vez 

mais meus conhecimentos. Nesse contexto, passei a notar que a linguagem era, de 

fato, parte intrínseca de nosso ser.  

 Considerando essa paixão pela língua portuguesa também comecei a perceber 

que muito se falava, na escola em que eu estudava, da língua inglesa e de sua 

importância para os estudos e para a carreira profissional. Assim, quando eu estava 

com 12 anos, com o apoio de minha mãe, no sentido de escolher e aprender uma 

segunda língua com a qual eu tivesse afinidade, comecei a estudar o inglês. 

 A opção pela escola também foi algo muito significativo para mim, pois na época 

minha atenção era com o ensino da língua. De fato, eu queria aprender, e por isso, 

preocupava-me muito com a escolha de uma boa escola, a qual, além de ensinar uma 

língua, pudesse me proporcionar um ensino significativo. E assim aconteceu, pois na 

escola em que aprendi inglês, eu não só estudava a língua, como também participava 

de inúmeras aulas extras e peças teatrais realizadas em grandes eventos, para a 

prática e aperfeiçoamento desse novo idioma que faria parte da minha vida. 

 A partir desses momentos minha dedicação e paixão pela língua inglesa 

começaram e, até então eu não imaginava que em meu futuro profissional, trabalharia 

com línguas, mais especificamente, que me tornaria professora de inglês. 
                                            
1 Nota do Editor. 
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Os professores que passaram por mim nesse período de aprendizagem, também 

deixaram grandes marcas e memórias que jamais o tempo vai apagar.  

 A meu ver, ser professora de inglês é fascinante, pois posso criar as aulas, 

elaborar o método a ser utilizado, pensar nas temáticas, na cultura, no modo como os 

alunos podem usar o vocabulário e a gramática, e pensar nas situações reais do dia a 

dia. O mais interessante é perceber que meu amor pela língua muitas vezes é 

transmitido aos alunos.  

 Cabe ressaltar as experiências que tive no exterior (EUA), com trabalhos e 

estudos, os quais possibilitaram um aprofundamento sobre a língua inglesa. 

 Atualmente leciono na Universidade Metodista de São Paulo, como professora 

dos cursos de Secretariado Executivo Biligue, Letras – Tradutor e Intérprete, e nos 

cursos livres do Centro de Línguas. Essa atuação como professora universitária e as 

diversas experiências que acumulei ao longo da minha carreira profissional, 

forneceram-me a base para elaborar a dissertação que aqui se apresenta. 

 Finalizo este preâmbulo com a expectativa de que muitas pessoas, ao terem 

contato com esta pesquisa, possam compartilhar comigo o encanto com tudo o que 

está relacionado à linguagem.   

 

Origem do trabalho  
 
 Desde que comecei a lecionar aulas de inglês, sempre elaboro as minhas aulas 

pensando nos objetivos dos alunos. Considero muito importante ter esse critério antes 

de qualquer planejamento de aula, pois quando ensino o inglês geral em cursos 

regulares, tenho alunos de diferentes idades, profissões e perfis. Apesar de saber que a 

intenção de todos esses alunos, no final das contas, é falar e entender inglês, sei 

também que eles poderão alcançar isso se eu reconhecer o que eles pretendem. Cada 

aluno tem um objetivo quando procura um curso de inglês e independente de qual seja, 

é importante o professor conduzir a aula para todos, de alguma forma, possam alcançá-

los. 
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 O que sempre chamou minha atenção nas escolas de inglês onde lecionei eram 

os materiais que elas utilizavam e a metodologia aplicada nas aulas. Em algumas 

dessas escolas, os assuntos dos materiais eram muito desatualizados e, com isso, eu 

precisava elaborar minhas aulas de forma que os alunos pudessem aproveitar aquele 

material, adaptando os assuntos para um contexto mais atual, o que geralmente era 

muito trabalhoso na preparação, mas trazia um resultado muito bom, pois assim, os 

alunos não se sentiam desanimados. Já em outras escolas, as metodologias aplicadas 

eram muito boas, mas os materiais eram fracos e o inverso também acontecia: 

materiais ótimos, mas metodologias pouco interessantes para os alunos.  

Desse modo, lembrava-me de que quando eu era aluna e estudava inglês. Os 

professores utilizavam recursos extras e faziam atividades fora do material “previsto” e 

deixavam as aulas muito mais interessantes. Essas atividades eram elaboradas com 

situações reais, histórias, aspectos culturais e eles costumavam deixar claro qual era o 

objetivo em aprender aquele vocabulário ou aquela gramática. Recordava-me, também, 

que muitas das explicações para a compreensão de vocabulário e gramática eram 

feitas de forma humorada e sempre com algo que fizesse parte da vida e do 

conhecimento prévio dos alunos. Foi assim então, que comecei a elaborar minhas aulas 

e a perceber que dessa maneira, os alunos se interessavam mais pelos assuntos 

propostos. 

 Minha vontade de elaborar aulas de inglês sempre foi muito grande: criar como 

aquela aula deveria começar, como poderia interagir com os alunos, abordar e discutir 

determinado assunto, como os alunos poderiam contextualizar a gramática e como 

iriam usufruir daquele vocabulário que estavam aprendendo. Assim, percebia que os 

alunos gostavam muito quando entendiam um caso de gramática por meio de um texto 

ou de uma história. A explicação era feita sem grandes regras, mas eles compreendiam 

muito melhor. O mesmo acontecia com o aprendizado do vocabulário, pois os alunos 

reconheciam as palavras dentro de um contexto e eu aproveitava para contar como 

algumas palavras eram usadas, por exemplo, na cultura americana, e as diferenças 

desse mesmo uso para a cultura brasileira. Isso tornava as aulas mais dinâmicas e 

ajudava os alunos a não esquecerem o vocabulário. À medida que eu explicava o 
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vocabulário e a gramática por meio de histórias, situações reais e aspectos culturais, 

era possível notar que os alunos, além de ficarem mais à vontade para aprender a 

língua, sentiam-se mais capazes de utilizá-la. 

 Atualmente, leciono nos cursos de graduação em Secretariado Executivo 

Bilíngue e Letras – Tradutor e Intérprete e percebo que na graduação em Secretariado, 

preciso desse mesmo cuidado com os planejamentos das aulas, pois o inglês para 

negócios (business) é muito utilizado e procuro agir da mesma forma com esse perfil de 

alunos, utilizando o contexto histórico e sociocultural para as explicações dos termos, 

das expressões, ensinando como e quando usar determinada gramática e assim por 

diante. Já no curso de Letras – Tradutor e Intérprete, o perfil das turmas é de alunos 

que já têm certo domínio da língua inglesa e, portanto, há necessidade de o professor 

aprofundar esse conhecimento prévio. No meu caso, com as temáticas de interpretação 

e redação em língua inglesa, é muito importante que haja um conhecimento mais sólido 

em relação à língua. Não é possível simplesmente explicar, mas é preciso realizar um 

aprofundamento das ideias. 

 Estes motivos buscam justificar a origem deste trabalho, pois percebo que é 

fundamental, para mim, como professora de inglês, conhecer e me aprofundar na 

história, cultura e etimologias da língua. 

 Ao pensar neste tema para esta dissertação, também refleti muito em como 

poderia escrever para ajudar, se possível, profissionais da área. Considero importante 

conseguir colaborar com esse material que produzi e desejo que mais professores de 

inglês possam colocar em prática o que eu escrevo neste trabalho. 

 O mais importante na discussão aqui realizada foi pensar em como essa 

interação linguagem / antropologia filosófica, poderá contribuir com o ensino da língua 

inglesa para brasileiros.   

 

A estrutura do trabalho 
 

 Há que se considerar que o professor deve explorar o importante sentido dos 

aspectos culturais da língua inglesa, no entanto, em cursos específicos, nem sempre 
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esse procedimento é o foco. Contudo, para conhecimento do aluno, essa importância 

deve, ao menos, ser mencionada. 

Para estruturar esta pesquisa, o estudo buscou fundamentação teórica em Josef 

Pieper, com a mediação de Luiz Jean Lauand, e na obra do linguista David Crystal, 

além de outras inspirações, como os trabalhos de Noam Chomsky, por considerar que 

esses autores se preocuparam muito com a língua como forma de estudar a linguagem 

humana, não somente em relação às exigências da gramática normativa, mas por 

pensarem que a linguagem ultrapassa esse aspecto e, ainda, pelo conceito de que 

estudar a linguagem é estudar os pensamentos. 

O ensino de línguas vai além da aprendizagem de regras e exceções da 

gramática etc. Trata-se, pois, de abrir a discussão para um âmbito mais amplo de 

compreensão da realidade humana, o que favorece o próprio ensino de gramática e do 

vocabulário. As palavras analisadas também foram parte fundamental para a 

estruturação desta pesquisa, pois muitas vezes, encerram em si muito mais do que o 

uso rotineiro que delas fazemos.  

 Segundo Crystal (2012), quando se tem dois usos linguísticos alternativos, não 

se deve considerar um correto e o outro errado, e sim, meramente diferentes. Deve-se 

saber o que é socialmente mais adequado a cada situação. O autor afirma, literalmente, 

que não é “qualquer coisa que serve”, pois diferentes usos linguísticos estão voltados 

para diferentes ocasiões. Em suas palavras, as pessoas (professores e alunos), 

deveriam ter consciência dessas correlações entre a língua e o uso social e usar esses 

conhecimentos no ensino, na tradução ou em qualquer outra atividade.  

 Esta pesquisa, nesse sentido, valoriza a importância do estudo etimológico e a 

linguagem passa a ser um laboratório, pois é por meio da linguagem que se escondem 

interessantes informações filosóficas, sociológicas e históricas. Assim, considerando a  

relevância dos conhecimentos sobre a etimologia, é papel do professor de inglês 

destacar e discutir esses refinamentos. A gramática pode e deve ser ensinada com 

base no sentido antropológico, dando, assim, mais significado ao conteúdo. 
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O problema da pesquisa 
 

 A seguir, apresentam-se as questões que irão direcionar o estudo. São 

perguntas pertinentes ao tema: 

• Em que medida e instâncias ocorrem uma interação: linguagem / antropologia 
filosófica; linguagem / aspectos culturais específicos de um povo?  

• Como essa interação pode contribuir para o ensino, especificamente, no 
ensino da língua inglesa para brasileiros? 

 
Objetivos da pesquisa 

 
 Considerando a necessidade de se relacionar a linguagem humana à educação 

este trabalho aborda duas línguas: o português do Brasil e inglês dos EUA. A intenção 

é demonstrar a importância das diferenças culturais da linguagem e do pensamento de 

ambas as línguas, como forma de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, são objetivos desta pesquisa: 

Geral 

 
 Realizar uma breve reflexão sobre a ligação entre linguagem, cultura e 

educação, a partir da análise de duas línguas: Português-Brasil e Inglês-Americano. 

 

Específicos 

 
- Coletar, analisar e expor termos em ambas as línguas, as quais possuem 

diferenças culturais da linguagem / pensamento; 

- Analisar a importância desta pesquisa no processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente voltada ao estudo da Língua Inglesa (LE); 

- Demonstrar como este estudo pode incentivar o aprimoramento das aulas de 

inglês para diferentes turmas. 
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O método: as razões da língua e o ensino  
 

 Neste trabalho, as etimologias e a análise da importância da relação linguagem-

pensamento são partes fundamentais. Entre os dois filósofos mais lidos atualmente na 

Alemanha destacam-se: Josef Pieper (1904-1997) – junto ao público em geral – e 

Martin Heidegger (1889-1976) – o mais cultivado no meio acadêmico. Ambos voltavam-

se continuamente para as etimologias ao investigarem as profundezas da realidade 

humana.  

Precisamente, uma das grandes contribuições de Pieper para o método da 

antropologia filosófica foi a de evidenciar que o acesso ao ser do homem, escondido, é 

fundamentalmente indireto. Para o autor, os grandes insights que se tem sobre o 

mundo e o homem não permanecem em nossa consciência reflexiva, logo se 

desvanecem, se transformam, acabam por se esconder em três grandes sítios: 

instituições, formas de agir e linguagem. Esses insights estão, portanto, ativos, mas 

ocultos: em grandes instituições – como, por exemplo, a do tribunal do júri ou a 

universidade, que tanto nos revelam sobre o espírito humano; nas formas de agir – 

como é o caso do ato poético; e sobretudo na linguagem – a comum, essa que falamos 

e ouvimos todos os dias. (LAUAND, 2004)  

 
Trajetória metodológica 
  

 Como embasamento teórico deste trabalho, destaca-se a metodologia de Josef 

Pieper (1960) em relação ao estudo da linguagem. Os fundamentos desse método são 

apresentados a partir dos estudos de Luiz Jean Lauand (2010; 2011), bem como são 

estabelecidas as relações dessa metodologia com o propósito do trabalho. 

 Fazem parte do referencial deste estudo também, os conceitos linguísticos de 

Crystal (1973; 1999; 2012), que considera os usos linguísticos e o que é mais 

socialmente utilizado em cada situação. Este autor aponta igualmente para a 

importância da etimologia no ensino-aprendizagem. Vale mencionar que os conceitos 

de Crystal foram escolhidos para esta pesquisa pelo fato de ele ser muito mais do que 
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um mero divulgador. Trata-se de um pesquisador comprometido com as origens do 

presente e futuro dos temas ler, escrever e falar. 

 Os conceitos de Noam Chomsky (1968) também são abordados, pois este 

linguista estadunidense realiza estudos da linguagem humana e sua relação com o ser. 

 Cabe destacar, ainda, Lev Vygostky (1997) e Paulo Freire (1987; 1996) como 

parte importante neste trabalho, pois suas pesquisas tiveram grande enfoque na 

Pedagogia. Vygotsky dava muita importância à dimensão social e considerava que a 

linguagem pode transformar o nosso próprio desenvolvimento. Para Freire (1996), 

alegria é parte do processo da busca. É este conceito, da alegria ao ensinar e aprender, 

que vem ao encontro do tema desta pesquisa. 

Assim, este estudo busca, através desta metodologia, possibilitar o entendimento 

das experiências e vivências da pesquisadora sobre o ensino das aulas de língua 

inglesa. Procura mostrar, também, como é possível propiciar uma formação mais 

significativa ao aluno, bem como ao professor de inglês, por meio do ensino de 

aspectos culturais e antropológicos. Para tanto, foi realizada a análise de um glossário 

elaborado com termos específicos. 

. 
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Capítulo I  
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1 ENSINAR É SINALIZAR 
 
1.1 LINGUAGEM E PENSAMENTO 

 

Qualquer língua é muito mais do que um código frio; ela traz consigo, em alguma 

medida, um modo de ver o mundo: não só um meio de comunicação, mas antes, e 

acima de tudo, o próprio “sistema operacional” de nosso pensamento. Crystal (2012), 

linguista britânico, em seu Pequeno Tratado sobre a Linguagem Humana, pede a seus 

leitores para nunca deixarem de sentir fascínio pela linguagem, pois ele diz que é, sem 

dúvida, o instrumento mais fantástico de que dispomos para aprender a expressar 

nossos pensamentos e sentimentos. O autor afirma que a linguagem, mais do que 

qualquer coisa, nos faz sentir humanos. Assim como Crystal, o linguista estadunidense, 

Noam Chomsky (1971), considera que quando estudamos a linguagem humana, nos 

aproximamos do que poderíamos chamar de “essência humana” - as distintivas 

qualidades do pensamento que são únicas para os homens. O ser humano já nasce 

com a linguagem e ela faz parte da natureza humana, servindo assim, essencialmente, 

para a expressão do pensamento. O filósofo Johannes Lohmann (2000), em formulação 

forte, aborda um “sitema língua/pensamento”: não é que a linguagem expresse o 

pensamento; ela é o que possibilita o pensamento.  

Certamente, a afirmação lohmanniana estende-se aos fundamentos últimos da 

relação dialética língua/pensamento, no entanto, esta pesquisa se atém aos aspectos 

“penúltimos”, culturais, mais importantes para um aprendizado profundo e consciente da 

língua.  

Vale mencionar que não se quer fazer aqui referência ao verniz cultural de 

eventos, mais ou menos superficiais, como a celebração do Halloween ou a decoração 

da escola de verde para celebrar o dia de São Patrício. A intenção é ressaltar a 

importância que os aspectos culturais dessa relação linguagem/pensamento têm no 

processo de ensino-aprendizagem. É possível perceber que essa relação é algo que 

professores, não deveriam deixar de ensinar aos alunos, pois é por meio da linguagem 
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que se percebem muitos traços históricos e entende-se a realidade humana. A 

linguagem é a nossa origem e nossa cultura faz parte de tudo isso.  

Segundo Crystal (2012), se alguém passar a morar em outro país e pensar em 

deixar para trás totalmente a sua língua materna, é evidente que isso não será possível, 

pois o conhecimento e a memória de sua cultura permanecerão. Esse alguém irá se 

lembrar das canções que aprendeu, das gírias que usava, dos livros que leu, enfim, a 

sua língua materna fará sempre parte da sua identidade.  

Para Jaramillo (1973 apud Lauand e Rubio, 2012) pode-se perceber que o 

ensino da cultura da língua estrangeira fortalece a educação geral do aluno, trazendo 

uma motivação integrativa. Assim, quando a linguagem é trabalhada com o ensino de 

aspectos culturais, além de o aluno ter mais interesse pelos assuntos que nem sempre 

são bem vistos ao se aprender uma segunda língua, tais como gramática, pronúncia, 

vocabulário etc., os alunos entendem com mais facilidade o conteúdo das aulas. É 

importante, portanto, que o professor explore tais aspectos com seus alunos.  

Na sequência, são descritos, brevemente, os fundamentos antropológicos desta 

pesquisa, apresentados originalmente em Lauand e Rubio (2012).  

Uma característica essencial apontada unanimemente pelos antigos é a de que o 

homem é um ser que esquece. Na tradição árabe, a própria palavra para designar o ser 

humano é Insan, aquele que esquece. Na tradição ocidental, desde o “Hino a Zeus”, de 

Píndaro, o esquecimento é o grande diferencial do homem em relação aos deuses. 

Sim, o homem participa do espírito dos deuses e tem grandes insights sobre o mundo e 

sobre si mesmo, porém a treva do nada (contraponto da luz criadora concedida pela 

divindade) cobra seu tributo: o esquecimento.  

As grandes iluminações, as grandes intuições, brilham por um momento na 

consciência, mas logo - na rotina do dia a dia - começam a cair no esquecimento (essa 

expressão é, aliás, pleonástica: “esquecer”, etimologicamente, é começar a cair). Não 

que as tiradas se aniquilem, elas se confundem na massa informe dos cuidados 

cotidianos e saem do âmbito da consciência: precisamente o que se indica com 

“esquecer”. 
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As palavras, muitas vezes, encerram em si muito mais do que o uso rotineiro que 

delas fazemos. Nesse sentido, Guimarães Rosa (1954) afirma: “Toda língua são rastros 

de velho mistério”. (s/p) 

Se nós, hoje, valemo-nos da linguagem de modo meramente funcional e opaco, 

para os antigos, a transparência da linguagem possui um grande valor pedagógico.  

Cabe citar como exemplo, as etimologias. Não é casual que o primeiro banco de 

dados da História, uma monumental enciclopédia que durante séculos alimentou o 

pensamento da nascente Europa, tenha sido precisamente o Livro das Etimologias, de 

Isidoro de Sevilha, escrito em torno do ano 600. Nele, o hispalense afirma que sem a 

etimologia não se conhece a realidade e com ela mais rapidamente se atina com a 

força expressiva das palavras: “Nisi enim nomen scieris, cognitio rerum perit” (Et. I, 7,1) 

e “Nam dum videris unde ortum est nomen, citius vim eis intellegis” (Et. I, 29,2). 

Faz-se necessário recuperar o frescor da força viva com que a palavra surgiu: 

não por acaso “saber” e “sabor” se confundem etimologicamente. Trata-se de – não só 

com etimologias, mas com diversos outros recursos – de ensinar e principalmente 

educar, despertar no aluno a capacidade de ele mesmo começar a fazer, por toda 

parte, suas próprias descobertas. Nesse contexto, pode-se afirmar que “ensinar” é 

etimologicamente “sinalizar”. 

Essa busca pela transparência da linguagem, pela compreensão da linguagem, é 

– talvez mais do que em qualquer outro campo, no ensino de línguas – missão 

essencial da educação, no sentido em que fala Gusdorf (1987):   

O professor de matemática ensina matemática, mas também ensina a 
verdade humana, mesmo que não a ensine; o professor de história ou 
de latim ensina história ou latim, mas ensina a verdade, mesmo que 
julgue que a administração não o paga para isso. Ninguém se ocupa da 
formação espiritual; mas todas as pessoas se ocupam dela, mesmo 
aquele que não se ocupa dela. (p. 54) 

A filosofia da educação subjacente à nossa proposta é a do filósofo alemão 

contemporâneo Josef Pieper (2000), que é resumida em Lauand (2012). O ponto de 

partida é a própria realidade do “espírito”, entendida classicamente como abertura para 

a totalidade do real em suas conexões: 
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Repitamos ainda uma vez: discutir o ser e os fins da Educação é discutir em que 
consiste afinal a verdadeira riqueza do homem, ou seja, aquilo que por natureza o 
homem está chamado a ser. Ora, um observador atento reparará que as 
expressões de S. Tomás de Aquino “convenire cum omni ente” e “capax universi”, 
recolhidas na citação anterior, são as mesmas que se empregam (em outras obras 
de Pieper) para caracterizar não já a Universidade [e a Educação em geral] mas a 
própria essência do espírito: “A alma espiritual - diz S. Tomás na sua pesquisa 
sobre a verdade - está essencialmente disposta a “convenire cum omni ente” (...) o 
ser espiritual “é capaz de apreender a totalidade do real” (PIEPER apud LAUAND; 
RUBIO, 2012).  

 

Como já mencionado, no ensino da língua inglesa, trata-se, na medida do 

cabível2, de ampliar a discussão sobre a compreensão da realidade humana, que pode 

favorecer o ensino da gramática e do vocabulário.  

Nesse contexto, são trazidas, a seguir, concepções de Lauand e Rubio (2012) 

acerca da importância de apontar aspectos culturais e antropológicos que permitem ir 

além de um mero ensino. 

“Pieper (2000) retoma a genial sentença de A. N. Whitehead: tanto o espírito 

quanto a educação requerem a pergunta fundamental: “What is it all about?”, indagar 

pelo todo do real que se conecta com este ponto. Nesse sentido, costumo [JL] indicar 

aos orientandos, que escolham cursar optativas pelo professor que as ministra mais do 

que pelo conteúdo. E comento, brincando, que um professor imbuído desse espírito 

“pieperiano”, mesmo que se tratasse da matéria “Fazendo Empadinhas I”, levaria - a 

receita do quitute - a uma reflexão sobre “todas as coisas divinas e humanas”, a velha 

fórmula de Platão, que viria a se consubstanciar na própria instituição universitas. E 

imagino que a disciplina sobre o salgadinho começaria com a discussão sobre se a 

azeitona é natureza, cultura ou dialética...   

Jocosidades à parte, e voltando para o caso do ensino de línguas é um pecado 

ensinar francês e não explorar seu imenso potencial antropológico e cultural – para 

aludirmos a um exemplo concreto: o da esperança – e não indicarmos que fatos de 

gramática convocam uma reflexão no sentido apontado por Gusdorf. A esperança, na 

tradição de pensamento filosófico-teológica do Ocidente (cf. Pieper 1974, La 
                                            
2 Vale esclarecer que as ênfases na busca dessa compreensão da realidade humana variam: uma é a 
proposta de ensino num evento como este; outra, digamos, a de um apressado curso de inglês para 
taxistas preparando-os para atender turistas por ocasião da Copa do Mundo de futebol. 
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esperanza), refere-se fundamentalmente à certeza da realização definitiva do homem 

(na articulação agir/ser de que fala o “to be or not to be”) que, para além dos infortúnios 

e vicissitudes nos diversos níveis “penúltimos” (saúde, finaceiro, longevidade etc.), está 

assegurada ao homem que preserva sua integridade última.  

Tendo isto em conta (isto: que a verdadeira e radical esperança traz 
consigo a certeza...), é um pecado, dizíamos, ensinar como mera 
“exceção” de regra gramatical que o verbo espérer, em sua forma 
afirmativa, requeira o modo indicativo (e não o subjuntivo!). Não se diz: 
"J'espère que tout finisse bien", mas: "J'espère que tout finira bien". 
Nesse mesmo sentido, Pieper faz notar o fato de que a língua francesa 
dispõe de dois vocábulos distintos para esperança: espoir e espérance: 
o primeiro, tendendo ao plural, às "mil esperanças" na vida; o segundo, 
que se emprega quase exclusivamente em singular, dirige-se à única e 
decisiva esperança, a de "acabar bem" simpliciter (PIEPER, 1967, 
p.30)”. 

 

Finalizados os recortes de Lauand e Rubio (2012), este estudo retoma suas 

considerações. 

 As línguas vivas, de acordo com Crystal (2012), experimentam mudanças e é 

assim que precisa ser. Uma vez que as pessoas estão sempre mudando e não vivem à 

parte dos idiomas, este também sofre alterações no sentido de acompanhá-las.  

Ao se pensar na importância da etimologia para o ensino-aprendizagem, é 

possível afirmar que isso se dá também pelo estudo da história lexical. É importante a 

análise das afinidades das palavras e como elas mudam de significados e formas ao 

longo do tempo. Cabe ao professor, nesse sentido, enfatizar a relevância das 

etimologias e explicar os importantes links e curiosidades das histórias das palavras. 

Assim, os alunos provavelmente entenderão o contexto, inclusive, o cultural. 

Muitas vezes se escuta a pergunta bastante sensata dos alunos “O que essa 

palavra significa?’’ e perguntas assim, fazem parte do ensino, é importante ter esse 

conhecimento. É interessante pensar que em respostas a essas perguntas pode-se dar 

o significado, mas também falar um pouco sobre a história dessa palavra. Cabe 

mencionar a enciclopédia The Cambridge Encyclopedia of the English Language, na 

qual Crystal (1999) mostra um caso de que se um aluno pergunta o que significa a 
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palavra ‘salary’, o professor pode não somente dar o significado atual, como também 

explicar um pouco do significado dessa palavra no passado, pois há fatos curiosos. 

Quem saberia que a palavra ‘salary’ e ‘sausage’ era uma só antigamente?  

Em relação à mudança semântica, Crystal (1999) ressalta a mudança de 

significado da palavra ‘gay’, por exemplo. Desde os anos 1960 houve uma mudança 

com o significado dessa palavra e, afirma o autor, até hoje algumas pessoas aceitaram 

muito bem isso, outras, não. Cabe, aqui, ao professor e ao aluno, no processo de 

ensino e aprendizagem, ter consciência da relevância disso, principalmente quando o 

estudo da língua tem função importante na formação do aluno. 

Há muitos casos em que simplesmente ensinar gramática pode deixar o 

conteúdo e a aula insossa. Muitos alunos carregam nas aulas uma mistificação ou até 

um “trauma’’ da gramática do verbo To be, por exemplo, apresentada pelos 

professores, na maioria das vezes, como uma simples regra gramatical, na qual os 

alunos acabam até mesmo decorando para entender e muitos se aborrecem. Nesse 

momento, cabe ao professor ressaltar a relevância dessa gramática, pois é de suma 

importância que o aluno entenda que está aprendendo uma das principais bases 

gramaticais da língua inglesa. Tudo dependerá, portanto, de como o professor irá 

estabelecer esse ensino e mostrar ao aluno um objetivo de se aprender o “famoso’’ 

verbo To be.  

Em relação a esse verbo, pode-se afirmar que ele abrange uma grande área de 

significados e aparece em muitas expressões cotidianas. Em contrapartida, o verbo ter 

é muito usado no português, inclusive num papel idiomático, mas em inglês, o verbo to 

have tem um uso mais restrito. Muitas vezes o verbo to be aparece de forma 

semelhante ao verbo ter do português, e dessa forma, o ter muitas vezes corresponde a 

to be. Um clássico exemplo disso ocorre com a pergunta “Quantos anos você tem?’’, 

que em inglês é “How old are you?’’, em que muitos alunos falam ou escrevem como 

“How old do you have?’’ ou “How many years do you have?’’ ou nas respostas “I have 

27 years old’’ e não “I’m 27’’. O interessante nesse ponto é o professor explicar essas 

diferenças e inclusive pontuar a questão do verbo to be, que é o verbo da existência, do 

ser e estar. Nesse caso, a idade é como se fosse a essência do ser. 
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É interessante pensar no verbo estar em português, pois utilizam-se 

combinações desse verbo com as preposições “de’’ e “com’’, mas no ensino de inglês, 

cabe ao professor salientar que essas formas podem assumir modos diferentes. Por 

exemplo, em inglês – que confunde ser e estar em to be – se diz “Estou com frio’’, 

“Estou com fome’’, “Estou com sono’’... “I’m cold’’, “I’m hungry’’, “I’m sleepy’’. Tais 

exemplos reiteram a relevância do verbo to be e ainda apresentam uma curiosidade 

para despertar os alunos sobre o uso das preposições.  

O importante, nesse contexto, é permitir a compreensão do uso que as pessoas 

fazem do idioma ao agir na sociedade. A própria natureza da linguagem exige que se 

considere seu uso social, e não apenas sua organização. A língua e sua estrutura 

passam a ser entendidas como objeto de ensino, quando esse ensino se resume a 

vocabulário, gramática, funções como cumprimentar, pedir informação, e questões 

ligadas ao conhecimento sistêmico. 

 

1.2 ENSINAR EXIGE ALEGRIA, ESPERANÇA E RAZÃO 

  

Em seu livro, Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (1987) afirma que a educação 

autêntica não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo 

mundo. Esse mundo impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou 

pontos de vista sobre ele. Essas visões estão cheias de anseios, de dúvidas, de 

esperanças ou desesperanças que acabam por implicitar temas significativos, à base 

dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação. Ao se falar de ensino, 

portanto, deve-se ter em mente esse diálogo entre A com B, na comunicação entre os 

homens. Conforme o autor, não há diálogo sem esperança, pois a esperança está na 

própria essência da imperfeição dos homens e leva-os a uma busca eterna. 

Desse modo, cabe refletir primeiramente sobre a palavra “razão’’, que é 

essencial no contexto deste trabalho. Razão é o mesmo que pensar. Segundo o 

dicionário do Aurélio de Língua Portuguesa3 é a “Faculdade que permite o processo 

                                            
3 Disponível em: http://www.dicionariodoaurelio.com/ 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
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para se chegar a uma decisão ou conclusão, o raciocínio’’ (s/p). A razão está também 

na realidade: 

Claro que em um mundo que é visto como perpassado por logos, os 
porquês das causas podem ser vistos como razão: Por que (finalidade) 
esta estátua? Para que nunca esqueçamos dos pracinhas que 
corajosamente lutaram na guerra. No agir humano, a causa final – e 
finalidade é uma razão – é segundo o axioma escolástico “a primeira na 
intenção e a última na execução”. E a razão explicita a conexão causa-
efeito mesmo em processos físicos alheios à vontade do homem: a 
razão (causa) do baixo nível de água nas represas é o baixo índice 
pluviométrico deste verão. (LAUAND, 2014, p. 19)  

 Pode-se entender que a razão é justamente isso, o que nos leva a uma 

conclusão, a realização de algo e para tanto, raciocina-se, pensa-se. Por isso, a palavra 

razão foi inserida ao título deste trabalho. É oportuno explicar o primeiro, e muito 

simples, motivo dessa escolha. É o professor que mostra aos seus alunos a razão de 

seus estudos, o processo ou o caminho guiado pelo raciocínio. Não se quer dizer com 

isso, que é o professor quem tem a razão ou até o detentor dela, mas é o professor 

quem mostra o processo para que o aluno entenda como chegar à conclusão e, 

consequentemente, atingir a razão de seus estudos4.  

 Em A Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) afirma que o ser humano aprende 

por sucessivas aproximações do objeto. Há que se considerar que essa afirmação faz 

parte de todo o processo de aprendizagem, pois os professores são capazes de 

aproximar os alunos do objeto e mostrar-lhes os caminhos para uma aprendizagem 

mais significativa e com menos conflitos. É interessante pensar que se o aluno conhece 

a razão daquele objeto, consequentemente saberá seus objetivos. “A alegria não chega 

apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e 

aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.” (p.16) 

                                            
4 Nessa “faculdade que permite o processo’’, recordo-me muito dos meus primeiros momentos como 
professora de inglês, das turmas, dos contatos com meus primeiros alunos, tudo tão novo e tão intenso. 
Sempre me questionava porque os alunos iniciavam os cursos de língua inglesa com tanta falta de 
vontade em aprender a língua e faziam questão de deixar isso claro logo no primeiro dia de aula. 
Também me perguntava qual era a razão daquele pensamento e atitude que eles tinham perante a língua 
inglesa e porque já traziam tantas barreiras para a aprendizagem. 
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 O autor afirma que “ensinar exige alegria e esperança’’, o que remete à reflexão 

do quão importante é ensinar com prazer e à relevância de se conhecer quem vai 

aprender. Muitas vezes mostrar com alegria aquilo que se ensina torna o ambiente, os 

alunos e o saber mais saboroso. Assim, dar esperança é trazer a motivação para que o 

aluno possa aprender uma nova língua. É prazeroso poder se divertir enquanto se 

aprendem coisas novas, afinal, o novo nunca deve ser negado. 

 Para Freire (2004), a alegria é uma das qualidades indispensáveis que precisam 

ser criadas, uma vez que a prática não se faz somente com ciência e técnica.  

É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como 
amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela 
alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, 
persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a 
esperança, abertura à justiça, não é possível a prática pedagógico-
progressista. (p. 120) 

 
A alegria deve fazer parte do espaço pedagógico e está relacionada à esperança 

de que se pode aprender e combater os obstáculos. “E ensinar e aprender não podem 

dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.” (FREIRE, 2004, p.142) 

 É possível afirmar que quando alguns alunos se desesperam ao aprender uma 

segunda língua, é porque perderam a esperança naquele objeto. Uma das maneiras 

para que o educando possa voltar a ter esperança é traçar o caminho até o objetivo 

daquilo que se estuda. Quando os professores apenas transferem os conteúdos aos 

alunos sem sequer ter preocupações de pesquisa e participação, os alunos perdem o 

prazer pelo o que estão aprendendo. Sabe-se que ensinar não é tarefa fácil, mas 

estudar e aprender também não o são, por isso, cabe ao professor transmitir essa 

esperança, a qual, certamente, será notada pelos alunos. 

 A sala de aula, além de ser o espaço em que professores e alunos têm a 

intenção de ensinar e aprender, é também o espaço da interatividade. O professor de 

língua inglesa tem alguns desafios quando se pensa no processo interacional, pois há 

muitas expectativas de ambas as partes e sabe-se que se a interação não for 

alcançada, há grandes chances para o fracasso. A interação nas aulas de língua 

inglesa torna-se muito importante e até um “diferencial’’, pois a própria interação revela 
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diferentes experiências e culturas. Assim, os alunos atuam muito mais em sala de aula 

e ficam motivados, sentem um grande prazer em praticar tarefas interacionais e, sem 

dúvida, essa interação faz com que eles continuem a persistir na aprendizagem.  

 Há que se ter a noção de que o ensino é um processo e para que ocorra é 

preciso atuar de forma condizente com os alunos. A interatividade não é algo inerente 

apenas às aulas de inglês, mas a qualquer disciplina. Assim, é necessário analisar o 

fato de que quando se aprende uma segunda língua, os alunos demonstram grandes 

expectativas e muitas incertezas ao mesmo tempo. Nesse sentido, o professor 

deve/pode aplicar atividades com jogos, músicas, filmes ou vídeos, alguns trabalhos 

manuais, para dar aos alunos oportunidades de boas experiências com a língua 

mostrando-lhes que aprender uma língua pode ser divertido, além de importante nos 

dias atuais. Vale lembrar nesse contexto o conceito de mediação, centro do 

pensamento vygotskyano, no sentido de que interagir com outra pessoa é a melhor 

maneira de avançar no aprendizado, principalmente, no de uma língua estrangeira, que 

requer habilidades comunicativas. 

 

1.3 O PAPEL DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA  
 

  A alegoria da Caverna5, de Platão, sugere uma visão alegórica sobre a 

educação. No diálogo A República, Gláucon pergunta a Sócrates como alguém pode 

ser tão parvo que se deixe enganar por sombras na parede. Ele responde: “Eles são 

como nós!’’ 

 Para Platão, a situação vivida pelos prisioneiros da caverna retrata uma 

realidade humana, pois os indivíduos sentem-se confortáveis em não mudar o que 

precisa ser mudado, tornando-se parvos também. Para saírem dessa zona de conforto, 

precisam de ajuda.  

                                            
5 A “Alegoria” da caverna é uma das passagens mais clássicas da história da Filosofia, sendo parte 
constituinte do livro VII de “A República” onde Platão discute sobre teoria do conhecimento, linguagem e 
educação na formação do Estado ideal. 
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 Em Platão, a educação é um processo. Muitas vezes é lento e não tão 

prazeroso, mas a educação é a liberdade. Os prisioneiros da caverna tinham uma 

maneira de olhar o mundo, mas aos poucos, quando foram libertados e levados a ver o 

mundo lá fora de outras maneiras, e puderam perceber que essas outras maneiras 

faziam ainda mais sentido.  

 Em consonância com Freire (1996) tal mensagem da alegoria remete à 

importância do papel do professor na educação. Os alunos precisam de diferentes 

maneiras de olhar o mundo e cabe aos professores trazer à luz essa liberdade que eles 

necessitam. Vale salientar que não somente o professor é detentor desse poder de 

ensinar diferentes olhares, mas o mais importante é o professor motivar e mediar a 

aprendizagem.  

 Para o autor há uma reciprocidade, uma vez que o educador não é aquele que 

apenas ensina, pois enquanto o faz é ensinado em diálogo com o aluno, que ao ser 

ensinado, também ensina. Nesse sentido, o papel do professor é o de ensinar, mas 

também é o de contribuir para a transformação e melhora da vida acadêmica de seus 

alunos. É importante que o professor tenha uma visão crítica de seu próprio trabalho e, 

só ao adotar uma atitude de pesquisa, é que conseguirá ter essa visão crítica.  

No que se refere ao ensino de uma segunda língua, há desafios a serem 

enfrentados, tanto na aprendizagem quanto no ensino, e por isso, considera-se muito 

importante que o professor desenvolva a autoconfiança nos alunos, para que eles 

acreditem na capacidade de aprender. Às vezes, o professor não consegue abordar 

todas as habilidades em sala de aula (grammar, listening, speaking etc), mas é 

essencial que ele conheça os objetivos dos alunos, mostrando-lhes quais as vantagens 

de aprender e usar uma segunda língua.  

 Os alunos precisam de desafios e fica a critério dos professores trazerem a 

curiosidade, ou não, para a sala de aula. Se os alunos conhecerem a cultura do povo 

da língua alvo, provavelmente sentirão um interesse maior pelas aulas, como se fosse 

um perfeito despertar.  
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 Desse modo, é possível afirmar que no caso da língua inglesa, pode-se conhecer 

muito da cultura e as razões da língua por meio do vocabulário. Algumas palavras, ao 

longo do tempo, sofreram alteração de significados e algumas são usadas de formas 

diferentes em países de língua inglesa.  

A seguir, a título de exemplos (com potencial de serem aproveitados em sala de 

aula), apresenta-se a pesquisa de alguns termos, conforme consta em Pequeno 

Tratado sobre a Linguagem Humana (CRYSTAL, 2012), pois é essencial que o aluno 

tenha conhecimento de que as línguas experimentam mudanças. 

 

“Silly’’: nos dias de hoje, ao dizer que alguém é “silly’’ (“bobo’’), queremos dizer que 

essa pessoa apesar de suas bobagens, tem lá sua graça. Mas há mil anos, o 

significado era completamente outro. Quando o termo foi usado pela primeira vez em 

inglês, significava “feliz’’ ou “abençoado’’. Com o tempo, era o “inocente’’. Mais tarde 

ainda, indicava alguém com problemas, digno de pena. Dizer que alguém era “silly’’ 

passou a significar pessoa com debilidade mental. Atualmente, pode-se ser “silly’’sem 

deixar de ser inteligente. Nos Estados Unidos é muito comum escutar as pessoas 

usarem a palavra “silly’’ quando acham que a pessoa é “bobinha’’, não agredindo a 

moral, mas soa apenas como uma brincadeira. 

 

“Spam’’: originariamente, era um tipo de carne enlatada, mas desde o início dos anos 

1990 designa mensagens indesejadas recebidas por e-mail, contendo publicidade, 

propostas de enriquecimento fácil, correntes etc. 

 

“Surf’’: (“surfar’’) significava, em passado não muito distante, deslizar sobre uma 

prancha na crista de uma onda até a beira-mar, mas desde o início dos anos 1990 

incorporou um segundo significado que, em português, se traduz por “navegar’’: ir de 

site em site pela internet.  
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“Office’’: quando essa palavra começou a ser empregada no inglês, no fim do século 

XIII, indicava serviço religioso específico. Só os ministros religiosos tinham um “office’’, 

um “dever’’, uma “missão’’, que era compromisso para a vida inteira. Atualmente, a 

palavra tem um alcance imenso e designa vários tipos de ocupações e incumbências, 

bem como um espaço no qual a pessoa exerce tarefas administrativas. 

 

 “Nice’’: esta palavra entrou no inglês no século XIV como sinônimo de “tolo’’ ou 

“ignorante’’. Mais tarde recebeu outros significados negativos, como “pretensioso’’, 

“petulante’’ ou “preguiçoso’’. Gradualmente, porém, outros significados foram se 

insinuando. Ser “nice’’ poderia, por vezes, significar que alguém estava “bem vestido’’ 

ou era “meticuloso’’ ou “cuidadoso’’ em certas atividades. No século XVIII, a palavra já 

possuía uma gama de significados positivos (agradável, aprazível, amável,atraente), 

que são os de hoje. 

  

“Meat’’: esta palavra significava qualquer tipo de alimento sólido. Hoje, restringe-se à 

carne de certos tipos de animais. Só muito ocasionalmente encontra-se a palavra com 

seu antigo significado. 

 

 Estes exemplos demonstram a necessidade de um estudioso da língua saber e 

prestar muita atenção às mudanças semânticas para que não utilize os significados que 

eram dados às palavras em outras épocas. Conforme Crystal (2012), quando se lê em 

Shakespeare que alguém era “naughty’’, pode-se imaginar essa palavra com o mesmo 

significado dos dias atuais, mas isso não é correto. Atualmente, dizer que um menino é 

“naughty’’ significa afirmar que se comporta mal e vive fazendo travessuras. No entanto, 

ao se ler em uma peça de Shakespeare que determinado personagem é “naughty’’, o 

sentido é muito mais grave. Nesse caso, o personagem é verdadeiramente “diabólico”.  

 Nesse contexto, alguns de tais exemplos são pontos importantes que os 

professores podem “sinalizar’’ aos alunos, lembrando-os de que todas as palavras têm 

uma história e de que como estudiosos da língua, estudar as etimologias das palavras 

poderá ser um diferencial para a compreensão do que estudam.  
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 De acordo com o pensamento de Vygotsky (1997), a interação mediada pela 

linguagem ocorre num determinado lugar social e em um momento da história. Assim, é 

importante que os professores estejam cientes disso, assim como é necessário que se 

preocupem com os aspectos políticos, culturais e ideológicos que estão sempre 

relacionados à linguagem. 
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2 O SISTEMA DUAL DA LÍNGUA INGLESA 

 
Este capítulo é dedicado ao caráter dual da língua inglesa. Se a estrutura da 

língua é fundamentalmente germânica, o léxico contém inúmeras formas de origem 

latina.  

É um fato que chama a atenção de quem quer que empreenda o aprendizado do 

inglês: o vocabulário contém diversas formas em duplo canal: o latino e o germânico.  

Retomando o tema (des)esperança, se o português dispõe da forma latina 

“desespero”; o alemão, das germânicas “hoffnungslosigkeit” e “verzweiflung”; o inglês 

tem tanto o canal germânico (“hopelessness”), quanto o latino (“despair”). Há também 

outras dualidades como incredible/unbelievable; freedom/liberty etc. 

Cabe ressaltar que, nem sempre a dualidade de formas implica em exata 

sinonímia; para além de uma ampla faixa de comutatividade, elas, em geral, permitem 

diferenças de uso e sentido, mais ou menos sutis, que podem e devem ser exploradas 

por um ensino que, além do uso, pretende indagar pelo todo do real e pelo modo 

específico de cada realidade: “what is it all about?” 6.  

 

 

                                            
6. Para a distinção entre “hopelessness” e “despair” encontra-se, por exemplo: “Hopelessness is not so much a 
deflation of the spirit [despair]... [in hopelessness] you cannot see your way out, how to fix the situation, or that you 
will be rescued (Brown 2008, p. 110 Nina w. Brown Children of the self-absorbed 2nd ed. Oakland: New Harbinger, 
2008.http://books.google.com.br/books?id=M4yStSxc0bYC&pg=PA110&lpg=PA110&dq=%22despair+is+hopelessne
ss%22&source=bl&ots=fPQxffF5Bn&sig=KKjhk6d7-BX6iSJika7470ts6Bc&hl=pt 
BR&sa=X&ei=YD6VUP_4G4bm9ASCwIDIBg&ved=0CFMQ6A 
EwBw#v=onepage&q=%22despair%20is%20hopelessness%22&f=false). E por vezes controvérsias (cf. p. ex. 
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1600291) ou seu uso no discurso médico, religioso etc.: “Despair 
is different from hopelessness. Despair is hopelessness combined with the realization that the thing you once hoped 
for doesn’t exist to hope for anymore. (http://painmuse.org/?p=1499). “There is a subtle difference between despair 
and hopelessness. Despair talks to me of total frustration and anguish, but hopelessness is the last wrung on the 
ladder. (http://www.soul-awakening.com/quotes/quotes-hopelessness.htm). “The familiar feeling of hopelessness 
engulfed the lonely boy as the guard locked the door and turned away. Hopelessness turned to despair as the 
flickering light from the torch disappeared down the passageway” (www.englishforums. 
com/English/HopelessnessTurnedDespair/bbkpkj/ post.htm). E, do mesmo modo, poderíamos explorar os pares 
incredible / unbelievable; freedom / liberty etc. (p. ex. em: http://forum.wordreference.com/show 
thread.php?t=1652001; http://www.millennialstar.org/the-difference-between-freedom-and-liberty/) etc. etc. etc.  
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Se a maior parte dessas aquisições latinas foi feita por mediação do francês 

medieval7, o fenômeno dual da cultura inglesa se inscreve no quadro mais amplo da 

dualidade, que é a característica da própria Idade Média como um todo. Essa dualidade 

é a bárbaro-romana – tão bem definida por Hegel e sugestivamente desenvolvida por 

um dos principais intérpretes contemporâneos da cultura medieval, Josef Pieper (1973, 

apud Lauand e Rubio, 2012). Tal dualidade também é expressa em O combate dos 

chefes de Asterix. Embora a ação das aventuras de Asterix e Cia. se desenrole no ano 

50 A. C., o caso aqui contemplado permite também uma adequada descrição da Idade 

Média. De fato, tanto no caso do romano que conquista a Gália, como no do bárbaro 

triunfante do séc. VI,observa-se um contato de culturas: a romana e a bárbara.  

O combate dos chefes explora a figura do chefe bárbaro Tomix, que, 

deslumbrado com a cultura romana, pretende impor em sua aldeia os padrões romanos; 

ele quer romanizar seu povo: “Nós agora somos galo-romanos” (Q3). Naturalmente, a 

tentativa não será totalmente bem sucedida, o que dá margem ao cômico e ao 

caricaturesco. 

Seja como for, a coexistência de duas culturas – por força de conquista, 

colonização ou outros modos de influência – vai suscitar diversas formações históricas, 

dignas de nota. No caso medieval, a pastoral de conversão dos bárbaros, estebelecida 

pelo papa Gregório Magno, recomendava precisamente a tolerância para com os 

costumes pagãos que não afetassem essencialmente o dogma, a moral e a liturgia 

                                            
7. Um conhecido e sugestivo exemplo dessa influência pós Guilherme, o Conquistador, a dualidade 
anumais/alimentos (Sheep / mutton; ox /beef, pig /pork etc.), é nos apresentado no estudo “The Importance of Being 
English” de Hjördís Elma Jóhannsdóttir: “When people study the social history of England, they realize that after the 
battle of Hastings, in 1066, not all classes spoke English. For many years England was under French rule and the 
upper classes were French and spoke only French. English became the language of the lower classes, the servants 
and farmers. This meant that the farmer who brought the meat and wheat to the manor spoke English, but the 
residents of the manor, who ate the food, spoke French. Those who made the decisions spoke French, but those who 
executed their will most likely spoke English. The Church used Latin and the courts of law used French. What 
influences did that have on the English spoken in England? Those who study English language history see that 
English is of a Germanic root, but it is littered with French and Latin (L.) loanwords. When languages coexist for such 
a long time as French, Latin and English did in England, transference of words is inevitable. Since English was the 
language of the lower classes, often the Old English (O.E.) word would be pushed out of the language in favour of 
either a Latin or French loanword. But in some cases the O.E. word still stands proud side by side with either a Latin 
or French word. And sometimes the O.E. word stands next to words from both languages. (...) After the Norman 
conquest of England, the whole upper class was French. Since the upper class was French speaking and the lower 
class was English speaking there became a difference in usage of words. The French speaking upper class used the 
French words for the food that was on their plate. And so the lower class, English speaking, servants ended on using 
the English word sheep for the living animal and the French word mutton for the flesh of the dead animal.”  
http://skemman.is/stream/get/1946/7357/19682/3/Hj%C3%B6rd%C3%ADs_BA.pdf 
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cristãs. Tal política vai favorecer enormemente a dualidade – diese Entzweiung, dies 

Gedoppelte, para retomar as clássicas expressões de Hegel, conforme menciona 

Pieper (1973, apud Lauand e Rubio, 2012) – bárbaro-romana, que irá definir a Idade 

Média. 

Curiosamente, conforme mencionado, o caso da referida HQ aplica-se – mais do 

que à expansão romana do séc I A. C – aos reinos bárbaros, à primeira Idade Média. O 

bárbaro – ainda ontem não só analfabeto, mas ágrafo – instala-se hoje, triunfante, no 

espaço do extinto Império Romano no Ocidente e procura assimilar a cultura romana. 

 

Fonte:  http://www.hottopos.com/notand30/87-94JeanJuliana.pdf  

http://www.hottopos.com/notand30/87-94JeanJuliana.pdf
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Já no 3º quadrinho (Q3) é possível notar diversos aspectos da dualidade, que 

Hegel aplicara à Idade Média: o modo de vestir, a arquitetura, o monumento (e mais 

adiante o aqueduto...) evocam a tentativa de imitação do romano. Imitação que, hoje, 

servilmente o Brasil pratica em relação aos EUA: quando a padaria de Xiririca da Serra 

é “Xiririca’s center” ou as lanchonetes brasileiras oferecem um cheese-egg. 

Cabe observar também na religião que o chefe bárbaro invoca deuses romanos 

e bárbaros: “Por Júpiter e por Tutatis”. Se a Idade Média vai ser uniformemente cristã, 

nem por isso deixa de receber, em seu catolicismo, notáveis influências pagãs, de 

acordo com o programa gregoriano. Neste caso, é interessante notar que em português 

(e só em português8) os dias da semana têm nomes cristãos (segunda-feira, terça-feira 

etc.); em inglês, prevalecem os deuses bárbaros: Wednesday, é o dia de Odin (Woden), 

e comenta o Oxford English Dictionary (OED): 

The identification of Woden, the highest god of the Teutonic pantheon, 
with Mercury, appears already in Tacitus (‘Deorum maxime Mercurium 
colunt’, Germ. ix); it was probably chiefly suggested by Woden's cha-
racter as the god of eloquence; another feature common to the German 
and the Roman deity is their swiftness and wide range of travel.  

Já Thursday é Thors-day, dia de Thor, o deus do trovão; Friday, o dia da deusa 

Freya etc. E referindo-se à Páscoa, Easter, o OED abona com o texto de S. Beda, o 

Venerável (672-736), o pai da História Inglesa: “Easter derives the word from Eostre 

(Northumb. spelling of Éastre), the name of a goddess whose festival was celebrated at 

the vernal equinox”.  

                                            
8. João Paulo II (Dies Domini, Nota 22) destaca - entre outros encantadores fatos da língua portuguesa - o de que os 
nomes dos dias da semana em nossa língua são: segunda-feira, terça-feira etc. Os nomes dos dias da semana em 
outras línguas remetem a divindades pagãs/planetárias: do dia de Thor (Donnerstag, Thursday, Thor’s day) aos 
viernes, lundi, saturday etc. Feria em latim é a palavra para festa. Ora, como faz notar Josef Pascher: para a liturgia 
todo dia é dia de festa e é por isto que a liturgia chama o dia comum (/que não é comum: é sempre de festa) de 
feria... Festa porque o culto cristão -o sacrifício de Cristo, a Santa Missa- se realiza em meio à criação: toda a criação 
é -por Cristo, com Cristo e em Cristo- oferecida ao Pai. Assim, a liturgia fala em feria, em festa, porque em vez das 
superstições dos astros, celebra a Cristo. Comentando o Salmo 93 (En. in Ps. 93, 3), S. Agostinho diz: "O primeiro 
dia depois do sábado é o domingo, dia do Senhor; o segundo é a secunda feria, à que os profanos chamam diem 
Lunae; a tertia feria, diem illi Martis; a quarta feria é o que os pagãos chamam de dia de Mercúrio e o pior é que 
muitos cristãos também... Não admitamos isto! Oxalá se corrijam e abandonem este modo de falar e usem a 
linguagem que é nossa (...) pois Cristo aboliu as superstições". Nessa mesma linha, S. Tomás diz (Super Ev. Io. cp 
20 lc 1) que o domingo é a “primeira feira”, prima feria, e isso por causa da Páscoa: assim como o Gênesis começa 
com o dia, assim também a Páscoa em que principia o mistério da nova criatura e se renova a face da terra é o Dia, 
a Feria. A Páscoa é o dia da Ressurreição no qual inchoabitur dies aeternitatis, "começa o dia da eternidade, no qual 
já não se alternam dia e noite, pois o Sol que faz esse dia, já não morre". 
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Para o ensino da língua inglesa, obviamente, é necessário que o professor 

possua conhecimento sobre ela, mas de tal forma que o diferencial desse professor 

seja esse conhecimento e não somente o saber a língua que ensina. Conforme Crystal 

(2012), para ensinar uma LE, é preciso, antes de tudo, conhecê-la, porém, possuir o 

conhecimento de uma língua não é o mesmo que “saber’’ uma língua. Quando uma 

pessoa lê um livro em inglês pode considerar que “sabe’’ inglês, no sentido de que sabe 

ler, escrever e falar. Já o professor deve se pautar em conhecimentos mais 

aprofundados e fundamentados da língua que ensina.  

Frequentemente, embora não familiarizados com a expressão “dualidade da 

língua inglesa”, esta, muitas vezes, espanta os alunos e o interessante é notar que 

muitos deles ficam curiosos para saber alguma história a respeito da palavra e seu uso. 

Contudo, há também aqueles que não chegam a apreciar a profundidade dessa 

dualidade da língua. Nesse sentido, mais uma vez, ressalta-se a importância de uma 

demonstração etimológica para que os alunos percebam um objetivo ao aprender essas 

diferenças.  

Ampliando o tema da dualidade, para além do romano/germânico, é frequente 

que a língua inglesa distinga em duas formas, aquilo que o português confunde em uma 

única.  

A seguir, apresentam-se alguns exemplos de especial importância para o ensino. 

Cabe salientar que em diversos desses casos encontra-se o fenômeno do “pensamento 

confundente”, assim explicitado por Lauand (2007, s/p):  

Minha pátria é a língua...”, já dizia o Pessoa. Ao analisar cultura e mentalidade de 
um povo, a língua é um fator importante, na medida em que condiciona o 
pensamento, a possibilidade de acesso à realidade.  

Uma dessas formas de acesso ao real é o pensamento confundente, que - numa 
primeira aproximação - concentra numa única palavra realidades distintas, mas 
conexas. Se distinguir, dar nomes diferentes para realidades diferentes, é uma 
importante função da língua; “confundir” é - como já faziam notar Ortega y Gasset 
e Julián Marías - igualmente importante, pois: “Não haveria como lidar 
intelectualmente com realidades complexas, em suas conexões, nas quais 
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interessa ver o que há de comum e, portanto, o tipo de relações que há entre 
realidades que, de resto, são muito diferentes”9. 

Em maior ou menor grau, variando de acordo com o setor da realidade a que se 
aplicam, todas as línguas são “distinguentes” e todas as línguas são 
confundentes. (...) 

O português também tem suas confundências. Sobretudo, o português do Brasil, 
com nossa propensão ao genérico, à indeterminação, ao neutro. No outro dia, 
dirigindo-me a um colega, vizinho de prédio, a quem freqüentemente dou carona, 
perguntei: “E aí, você vai para a USP amanhã?”. Sua resposta foi: “Devo ir”. O 
leitor (e mesmo o interlocutor) não tem a menor possibilidade de saber o que 
significa esse “devo”, entre nós, muito confundente. Como traduzi-lo, por exemplo, 
para o inglês (should, have to, supposed to, must, ought...)? Pois, esse “devo” 
pode ser interpretado desde a mais absoluta e imperativa decisão de ir (“eu devo 
ir, senão a USP desmorona”) até a mais descomprometida e frágil intenção (“eu 
não falei que iria, eu falei ‘devo ir’, e aí apareceu um desenho animado legal na TV 
e eu não fui”).  

 

Thing e stuff: em inglês, essas duas palavras significam “coisa”. Ao empregá-las 

dentro de contextos, pode-se pensaremos em suas gramáticas de uso, e assim, seria 

possível dizer que “thing” se utiliza em frases no plural e singular , enquanto “stuff” 

apenas em frases no singular. Entretanto, ao se analisar a ideia que o falante nativo 

passa ao usar essas palavras, percebe-se que há certa diferença entre elas. 

Observando estas sentenças It’s a nice thing to say (é uma coisa bacana de se dizer) 

ou It’s a stupid thing to do (é uma coisa estúpida de se fazer), nota-se que em frases 

assim, a probabilidade é que o thing seja usado; já nas sentenças All that English 
stuff drives me nuts (aquela parada toda de inglês me deixa louco) ou and stuff like 
that (e coisas do gênero, coisas do tipo, coisas assim). A diferença ocorre porque com 

stuff se está sendo vago no que está sendo dito, e por isso, pode-se pensar que as 

duas palavras significam a mesma coisa, porém stuff dá uma ideia mais vaga e até 

informal. Comparando-se com o português, stuff se refere às palavras que são 

                                            
9 MARÍAS, J. “Entrevista a JL, 26-5-99” http://www.hottopos.com/videtur8/entrevista.htm. Videtur No.8, 1999, DLO-
FFLCH-USP. Um belo exemplo é dado pelo próprio Marías: “Muitas vezes me tenho referido à vaguíssima e 
estupenda palavra de nossa língua `bicho' - palavra exasperante para um zoólogo, creio que estão classificadas 
umas oitenta mil espécies de coleópteros -, que permite designar inúmeras espécies animais, prescindindo de suas 
diferenças. Se estou lendo ou escrevendo e entra um inseto pela janela - como no poema de Dámaso Alonso -, não 
poderia tomar facilmente uma decisão de conduta, se tivesse que comportar-me com ele de acordo com sua espécie. 
Mas, o que quero é unicamente tirá-lo daqui, e tenho que tratá-lo como `bicho' sem estabelecer outros 
questionamentos” (MARÍAS, J.  La felicidad humana, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p.16-17.) 
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utilizadas informalmente quando não se sabe ou não se quer identificar o nome daquilo 

que se está falando, como por exemplo, as palavras treco, troço, bagulho, tralhas etc. 

Interessante pensar que em português, não há uma palavra como stuff que abarca 

muitos significados, pois há a palavra “coisa’’ ou, no plural, “coisas’’ que já abrangem 

todos os significados e quando se quer utilizar um vocabulário mais informal, usa-se 

palavras mais específicas, como as mencionadas acima. 

 

Make e Do: “Fazer’’ ou “Fazer’’?: Eis a questão!  Pergunta muito comum dos alunos. 

Apesar dos verbos make e do terem (aparentemente, para nós) o mesmo significado, 

“fazer’’, existem alguns critérios para diferenciar seus usos. Ao definir o verbo make, o 

Dicionário Cambridge, é bem claro: to bring something into existence, esp. using 

a particular substance or material; produce. Usa-se esse verbo toda vez que se cria, se 

prepara ou se constrói algo, enquanto com o verbo do, o Dicionário Cambridge, 

também é claro: used with another verb to form questions and negative sentences, 

including negative orders, and sometimes in affirmative sentences for reasons of style, 

ou seja, utiliza-se esse verbo, toda vez que se pretende dizer que alguém está 

envolvido em alguma atividade, ou ainda quando a pessoa está executando tal 

atividade. Então se diz she is making a cake e They are doing the homework. Em 

português, usa-se o verbo “fazer’’ para todos os casos, tanto para fazer um bolo, quanto 

para fazer lição de casa, e ao falar ‘‘fazer um bolo’’, já se dá a ideia de ‘‘preparar um 

bolo”, podendo assim, usar o verbo fazer para qualquer colocação. No exemplo I’ll do 
my best to not be late, este "farei" não tem ideia de "criação" e sim, de execução. Eu 

vou “agir’’ da melhor forma para não me atrasar. Esse “do’’ é um "fazer" abstrato, pois 

não implica em modificação de matéria. Em português, por exemplo, se diz “fazer uma 

festa”, porém em inglês não se diz “make a party” ou “ do a party’’, mas sim, “ throw a 

party’’ ou “ have a party’’. Assim, em português há que se pensar no modo “fazer uma 

festa’’. Outro exemplo muito conhecido pelo mundo inteiro é o famoso "Made in 
China". Então se o “fazer’’ que se deseja usar na frase tiver o mesmo sentido de 

“fazer’’ de “Feito na China’’, ou seja, produzido/criado na China e causar a modificação 

de uma matéria, de um sentimento, de uma emoção, então deve-se utilizar o “make’’.  

 

http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=bring
http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=existence
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Discuss e argue: conforme o Dicionário Cambridge, o verbo “discuss’’ significa: 

to talk about something to other people, often exchanging ideas or opinions . Além do 

significado apresentado, pode também significar “falar ou escrever detalhadamente 

sobre um tema, especialmente, levando-se em conta diferentes pontos de vista sobre o 

assunto, ou seja, o verbo discuss se aplica ao debate de ideias, a uma conversa ou 

diálogo. É importante perceber que para este verbo o significado “discutir”, está correto, 

porém sem o sentido de altercação, pois para esse sentido, em inglês, usa-se um outro 

verbo “argue’’. O Dicionário Cambridge  também é claro no significado: 

 to speak angrily to someone, telling them that you disagree with them. Para se referir à 

“discutir’’ em que os ânimos estão alterados, dá-se preferência ao verbo argue. Em 

português, usa-se o mesmo verbo “discutir’’ para ambos os sentidos, mas decodifica-se 

a ideia por meio do contexto, por exemplo, ao dizer “ Os gerentes da empresa 

discutiram sobre os lucros da empresa’’. Isso quer dizer que os gerentes conversaram a 

respeito dos lucros da empresa, mas ao se utilizar o verbo discutir como no exemplo   

“As crianças discutiram porque queriam ver filmes diferentes’’, então nesse caso, 

entende-se que houve controvérsias de opiniões e que provavelmente as crianças se 

alteraram.  

 

Boring e annoying: em português, a palavra “chato’’ pode significar maçante, 

monótono, sem-sal, referindo-se a uma aula, livro, pessoa sem graça etc. Também 

pode significar irritante, inoportuno ou alguém que perturba. Em inglês, para cada um 

desses sentidos, há uma palavra diferente. Para expressar o sentido de monótono, 

maçante, sem-sal, usa-se “boring” como no exemplo “Your friend is so boring’’ ou seja, 

“Seu amigo é tão sem-sal (sem graça)’’, porém para expressar que é um chato que 

incomoda, deve-se usar “annoying’’, como no exemplo “Her little sister is really 

annoying”, isto é, “ A irmãzinha dela é muito chata (irritante)’’. Neste caso, em português 

dá-se o pensamento confundente, que concentra em uma única palavra realidades 

distintas, mas conexas. 

 

Merry e happy: ambas as palavras são tradicionalmente utilizadas na América do Norte 

e têm o mesmo significado (bom, feliz). Um clássico exemplo do uso dessas duas 

http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=talk
http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=people
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palavras são Merry Christmas e Happy Christmas, as quais são usadas para expressar 

um “bom Natal’’ ou “feliz Natal’’. “Merry’’ deriva do inglês antigo myrige e significava 

“agradável’’. Em 1699, a expressão” Merry Christmas and a Happy New Year’’ começou 

a ser utilizada e, em 1843, com a publicação de A Christmas Carol de Dickens essa 

expressão se popularizou e começou a tomar seu significado atual de “jovial, animado, 

alegre’’. A expressão alternativa “Happy Christmas’’ passou a ser utilizada no final do 

século XIX e ainda é comum no Reino Unido e Irlanda. Há quem diga que a Rainha 

Elizabeth II prefere “Happy Christmas”, pois a classe média Vitoriana Metodista, tentou 

separar seu constructo de celebração sadia de Natal daquele simbolizado pela 

embriaguez pública comum à classe baixa, quando “merry’’ também poderia ser 

interpretado como “embriagado’’. No Brasil, usa-se apenas a expressão “Feliz Natal’’, 

porém há duas expressões utilizadas na comemoração do ano novo “Feliz Ano Novo’’ 

ou “Próspero Ano Novo’’. Sendo assim, pode-se comparar o sentido da expressão 

“Merry Christmas and Happy New Year’’ o mesmo da expressão brasileira “Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo’’, já que “happy’’ também significa “próspero’’. Em português, pode-

se citar a palavra “contente’’ como um sinônimo para “merry’’, no entanto não seria 

comum utilizá-la na expressão “Contente Natal e Feliz Ano Novo’’, por isso o uso da 

palavra “próspero’’. 

 

Teacher e professor: em inglês, o termo “professor’’ serve apenas para designar o 

“professor ou professora universitária’’. Para designar o profissional capacitado, deve-se 

optar por “teacher’’, pois o termo “professor’’ pode ser pronome de tratamento, como 

por exemplo “Professor Brown, can I hand in my assignment next Friday?’’ ou “Ms. 

Brown, can I hand in my assignment next Friday?’’. A diferença ocorre porque no Brasil 

temos o hábito de chamar esse profissional de “professor’’ para todos os níveis da 

Educação, mas nos Estados Unidos, chamar um professor de “teacher’’ pode soar rude, 

pois o termo “teacher’’ serve apenas para designar o cargo da pessoa e não a forma 

que ela deva ser chamada. Para isso, usa-se o pronome de tratamento “Mr., Mrs., Ms., 

Miss + nome completo da pessoa’’. Deve-se pensar que esses dois termos designam 

sentidos diferentes para o inglês e o português. 
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Prefer e would rather: O verbo prefer e a locução would rather são duas maneiras de 

expressar o verbo preferir, usado na língua portuguesa. Usa-se o verbo prefer para se 

referir a preferências em geral, ou seja, quando aquela preferência faz parte do modo 

de pensar e da vida das pessoas, conforme exemplos I prefer to travel in the morning 
(Eu prefiro viajar de manhã) ou He prefers watching soccer to playing it (Ele prefere 

assistir futebol a jogar futebol). Conforme os exemplos, se diz que se prefere viajar de 

manhã, isso significa que se em algum momento a pessoa precisar fazer uma viagem, 

terá preferência em fazer a viagem pela manhã, bem como, no outro exemplo dado, ele 

prefere assistir futebol a jogar futebol, isto é, essa preferência já faz parte do modo dele 

pensar. Assim, tem-se o mesmo sentido em português usando o verbo preferir. Porem, 

a locução would rather é utilizada quando temos preferência por algo em determinada 

situação, ou seja, apenas naquele momento. O Dicionário Oxford é claro em sua 

definição used to indicate one’s preference in a particular matter, conforme exemplo 

she’d rather die than cause a scene (Ela prefere morrer a sofrer um escândalo). Em 

português, utiliza-se o verbo preferir para referir-se a ambos os sentidos mencionados 

por prefer e would rather. Para tanto, o Dicionário Aurélio define o verbo como escolher 
uma pessoa ou uma coisa entre outras; determinar-se por; gostar mais e 

exemplifica “Diminua o tempo ligeiramente se quiser muito mal-passado e 
aumente ligeiramente se preferir bem-passado’’. Os exemplos revelam que não há 

diferença de sentido por meio da palavra, mas o que vai determinar o sentido dado ao 

verbo é o contexto no qual se insere.  

 

Illness, disease e sickness: apesar das três palavras terem o mesmo significado, 

“doença’’, existem alguns critérios para diferenciar seus usos. A palavra “illness’’, 

conforme o próprio dicionário Cambridge define, refere-se tanto às doenças físicas e 

mentais, sendo mais usado quando se fala do período em que se esteve doente. Assim, 

pode-se dizer He died at home after a long illness (Ele morreu em casa depois de 

uma doença que durou muito tempo). A palavra “disease’’ refere-se a um tipo de 

doença contagiosa ou problema de algum órgão, Cigarette smoking causes death 
and disease (Cigarro leva à morte e causa diversos problemas de saúde). A definição 

da palavra “sickness’’ é bem clara no Dicionário Cambridge  the condition of being ill, e 

http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=died
http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=home
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pode significar a mesma coisa que “illness’’. Pode significar , também, “náusea’’ ou 

“enjoo’’, conforme exemplos Beth had suffered violent sickness and diarrhea (Beth 

havia tido náusea e diarreia fortes) ou There’s a lot of sickness around this winter 
(Há muitas doenças nesse inverno).  Pode-se aqui comparar os casos citados com a 

palavra “doença’’ na língua portuguesa, que se refere claramente, de acordo com o 

Dicionário Aurélio à alteração na saúde, no equilíbrio dos seres vivos; moléstia: doença 

epidêmica; mal que ataca as plantas; Fig. Forte paixão, obsessão, mania; Doença de 

Basedow; conjunto de distúrbios orgânicos provocados pela atividade excessiva da 

glândula tireóide, ou hipertireoidismo, e cujos sintomas são o bócio, a exoftalmia, a 

taquicardia, o aumento do metabolismo de base e perturbações psíquicas e doença do 

peito, tuberculose. Para todos os casos, em português, apenas a palavra “doença’’ 

descreve qualquer tipo de condição física ou mental, prejudicada ou incapaz de 

funcionar normalmente, como revelam os exemplos “A gripe suína é uma doença 
respiratória causada pelo vírus influenza A, chamado de H1N1’’, “Dos 31 novos 
pacientes com a doença, 11 procediam dos Estados Unidos, dois do México, 
outros dois do Canadá e um do Chile’’ ou “Alzheimer é uma doença 

degenerativa atualmente incurável, mas que possui tratamento”. Percebe-se que em 

todos os exemplos, a palavra doença é utilizada em diferentes contextos e o que a 

difere com os sentidos dados às palavras em inglês “illness, disease e sickness’’ é o 

contexto e em alguns casos a palavra que antecede ou sobrevém a palavra “doença’’. 

 

Good evening / good night: para começar uma conversa em inglês, há a necessidade 

de dizer uma saudação ou dar uma indicação de que você irá falar. Em inglês utilizam-

se dois termos para desejar boa noite, ‘‘good evening’’ e ‘‘good night”, porém há 

diferenças entre os dois termos, sendo o good evening utilizado para dizer boa noite ao 

encontrar alguém conforme definição do Dicionário Oxford used to say hello politely 
when people first see each other in the evening; in informal use people often just 
say Evening, e podendo usar na situação  Good evening everyone, let’s start the 
meeting (Boa noite pessoal, vamos começar a reunião). Utiliza-se o termo good night 

ao se despedir, quando está saindo de algum lugar, conforme definição do Dicionário 

Oxford used when you are saying goodbye to somebody late in the evening, or 
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when they or you are going to bed; in informal use people often just say Night, e 

pode ser usado na situação I finished all my work, a good night for you (Eu terminei 

todo o meu trabalho, uma boa noite para você). Nos Estados Unidos, por exemplo, 

esses dois termos são expressões formais e é preciso ficar atento para não errar o uso 

e por exemplo, ao chegar a uma reunião dizer “good night’’ pois soará como algo 

grosseiro, como: você chegou e já está indo embora. Para tanto, as diferenças entre os 

dois termos, é algo que não se utiliza em português, uma vez que a expressão boa 

noite é usada para qualquer uma das situações citadas acima. 

 
Sorry / excuse: há inúmeras formas de se pedir desculpas em inglês, porém há duas 

maneiras em que a palavra desculpa traz sentidos distintos e específicos, 

diferentemente do que temos no sentido da palavra desculpa na língua portuguesa. São 

as palavras sorry e excuse me. No inglês antigo, a palavra sore está enraizada à 

palavra sar que tem como um de seus significados a palavra pain, que significa dor . 

Para tanto, a palavra excuse com o prefixo ex (out, away), ou seja, algo que não é mais 

pertencente e cuse (accusation, accuse), trazendo como significado algo sem culpa, 

sem acusações. Os professores de inglês frequentemente enfrentam dúvidas dos 

alunos quanto a essas duas maneiras de pedir desculpas. Em inglês, a diferença de 

sentido entre uma ou outra palavra depende do momento em que se cometeu algo (um 

engano, uma indelicadeza, interrompeu alguém, etc) e para isso a maneira utilizada 

para se desculpar é “excuse me’’, como define o Dicionário Oxford Avançado: to forgive 

somebody for something that they have done, for example not being polite or making a 

small mistake (perdoar alguém por algo que tenha feito, por exemplo, por não ser 

educado ou por ter cometido um pequeno erro), como mostram os exemplos You must 
excuse my father - he's not always that rude (Você deve perdoar meu pai  - ele não é 

sempre rude assim) ou em I hope you'll excuse me for being so late (Espero que 

você me desculpe pelo atraso). Outro exemplo muito interessante da cultura norte-

americana acontece quando uma pessoa comete um deslize ou algo que soe mal- 

educado, e ela diz “Excuse me’’, algo que em português, na maioria das vezes, não se 

teria o hábito de se pedir desculpas. A palavra “sorry’’ é utilizada depois que a pessoa 

cometeu algo desagradável, algo de ruim, fez a outra pessoa se decepcionar, ou seja, 
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está muito mais ligado a um sentimento de dor, de remorso, de tristeza por alguém ter 

feito algo para outra pessoa. Assim, a palavra sorry envolve mais a ideia de que se usa 

em português como “sentir muito’’, pois há sentimento envolvido nesse pedido de 

desculpas. O Dicionário Oxford Avançado define de algumas formas a palavra sorry 

como: feeling sad and sympathetic; feeling disappointed about something and wishing 

you had done something different or had not done something; very sad or bad, 

especially making you feel pity or disapproval (sentir-se triste e solidário; sentir-se 

desapontado ou arrependido com algo; muito triste ou mal, principalmente tendo pena 

ou desaprovação. Alguns exemplos mostram claramente as definições citadas I'm 
sorry that your husband lost his job (É uma pena que seu marido perdeu o emprego) 

She was sorry that she'd lost contact with Mary (Ela estava chateada porque perdeu 

contato com a Mary)  The business is in a sorry state (Os negócios estão em estado 

lamentável). Na língua portuguesa, há maneiras de expressar desculpas, porém utiliza-

se o termo desculpa, na maioria das situações, quando há presença de culpa e pede-se 

o perdão da pessoa. A palavra  “perdão’’ indica plenitude, máxima doação, e em 

“desculpa’’, o acréscimo do des justifica a ausência de culpa. O dicionário de língua 

portuguesa Houaiss define a palavra desculpa como clemência para com a falta 

cometida; perdão, conforme exemplo dado “de tudo fazia para alcançar a d. do 
marido’’ e define a palavra perdão: remissão de pena ou de ofensa ou de dívida; 

desculpa, indulto. No Brasil, utiliza-se frequentemente o termo “desculpa’’ para a 

maioria das situações e por meio do contexto é que se dá o sentido e as diferenças de 

intenção dessas “desculpas’’. 

 

Excuse me / repeat / come again: A expressão “Excuse me?’’, principalmente utilizada 

no inglês norte-americano, é usada quando alguém não escuta o que outra pessoa diz 

e pede para que a pessoa repita o que foi dito. Em português, ao se traduzir a 

expressão, tem-se o que frequentemente se utiliza como “desculpa’’, conforme exemplo 

"Excuse me? I didn’t get that last part." (Desculpa? Não escutei o que disse no final). 

A palavra repeat, também utilizada no caso de repetir algo, refere-se a: dizer, escrever 

ou fazer algo novamente. Utiliza-se a expressão “Could you repeat that, please?’’ para 

pedir a alguém que repita o que disse por não entender ou não ter escutado, conforme 

http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=part
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exemplo “Could you repeat that question, please?’’ (Você poderia repetir a pergunta, 

por favor?). A expressão “Come again?’’ utilizada para pedir que alguém repita algo que 

disse que não foi possível entender ou escutar, conforme exemplo ‘She's an 
entomologist.’ ‘Come again?’ ‘An entomologist - she studies insects.’ (‘Ela é 

insectologista.’ ‘Desculpa?’ ‘ Insectologista - ela estuda os insetos.’). Vale a pena 

explicitar que essa expressão é comumente utilizada no Canadá. Na língua portuguesa, 

expressões como “Excuse me’’ e “Come again’’ podem ser utilizadas pela palavra 

“desculpa’’, também utilizada quando não se entende algo que foi falado e pelo próprio 

contexto, o ouvinte subentende que houve dificuldade de compreender o que foi falado 

e, consequentemente, repete suas falas ou ações.  

 

birthday / anniversary: as palavras de língua inglesa que significam aniversário são 

birthday e anniversary. Utiliza-se a palavra birthday, conforme o próprio nome já diz 

(birth + day) para se referir ao dia de nascimento de alguém, conforme define, também, 

o Dicionário Oxford Avançado: the day in each year which is the same date as the one 

on which you were born - Oliver's 13th birthday (Aniversário de 13 anos do Oliver). A 

palavra anniversary, é utilizada para se referir aos aniversários de casamento, fundação 

de uma empresa, por exemplo, um evento com importância histórica etc, porém não se 

utiliza para aniversário de uma pessoa. O Dicionário Oxford Avançado também define 

claramente a diferença: a date that is an exact number of years after the date of an 

important or special event - the theatre's 25th anniversary celebrations   
(celebrações do aniversário de 25 anos do teatro) ou em World vigils mark 
9/11 anniversary. (CNN) (Vigílias de todo o mundo marcam o aniversário dos ataques 

de 11 de setembro). Percebe-se que diferentes ideias são representadas por diferentes 

palavras, mas em português, elas possuem o mesmo significado “aniversário’’. O que 

diferencia o sentido que se quer dar ao falar a palavra “aniversário” são os contextos 

em que se inserem, conforme os exemplos: bolo de aniversário; aniversário da 
Lúcia; aniversário de casamento; dia do aniversário da Independência do Brasil. 
 
Happy birthday / Congratulations: na língua inglesa há duas maneiras de parabenizar 

alguém e o uso de uma ou de outra depende da situação. A primeira maneira de dizer 
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parabéns é Happy Birthday, utilizado quando é o dia do nascimento de uma pessoa, 

conforme definição e exemplo do Dicionário Oxford Avançado the day in each year 

which is the same date as the one on which you were Born – Happy Birthday! Na 

língua inglesa para felicitar alguém pelo seu aniversário, utiliza-se apenas essa forma 

Happy Birthday e pode-se até pensar “mas isso significa Feliz Aniversário’’, mas para 

essa situação, os parabéns em inglês será sempre Happy Birthday e prova disso está 

na música cantada em inglês “Happy birthday to you’’, o que se canta em português 

como “parabéns pra você’’. A outra maneira de dizer parabéns na língua inglesa é 

Congratulations utilizado para diversas situações quando se quer parabenizar, mas não 

se utiliza para o aniversário de alguém. O “Congratulations” é utilizado para expressar a 

alegria compartilhada pelo bem do outro. Também se usa em português o verbo 

congratular para parabenizar ou felicitar alguém. Em inglês, usa-se congratulations 

quando alguém tenha conquistado algo, por exemplo, conforme nos mostra definição 

do Dicionário Avançado Oxford: a message congratulating somebody (= saying that you 

are happy about their good luck or success) - Congratulations on your exam results! 
(Parabéns pelos resultados de sua prova!) ou ‘We're getting married!’ 
‘Congratulations!’. Com a encantadora forma nossa, ‘‘Parabéns!’’, estamos 

expressando precisamente isto: que o bem conquistado, que a meta atingida, seja 

usada “para bens” (LAUAND, 2011). Há também uma forma americana mais recente 

“Way to go!’’ usada também para demonstrar que está feliz com algo que tenham feito e 

parabenizar: used to tell somebody that you are pleased about something they have 

done  -  Good work, guys! Way to go! (Bom trabalho, pessoal! Parabéns!) (DAO) 

 
Wedding e marriage: na língua inglesa, para fazer referência a “casamento’’, são 

utilizadas duas palavras – wedding e marriage. Para fazer alusão à cerimônia, usa-se 

wedding, conforme define o Dicionário Avançado Oxford: a marriage ceremony, and the 

meal or party that usually follows it - Have you been invited to their wedding? (Você 

foi convidado para o casamento deles?), porém para se referir a convivência, ao 

relacionamento, usa-se marriage, conforme definição do DAO: the legal relationship 

between a husband and wife - She has two children by a previous marriage (Ela tem 

dois filhos de um outro casamento). Na língua portuguesa, utiliza-se somente a palavra 
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casamento para se referir à união legal de duas pessoas, conforme definições do 

Dicionário de Língua Portuguesa Houaiss: ato ou efeito de casar;  vínculo conjugal 

entre um homem e uma mulher. Utiliza-se a palavra cerimônia, também, mas 

juntamente com a palavra casamento, tal como, cerimônia de casamento.  

 

History e story: A palavra história em português se designa tanto ao conjunto de 

conhecimentos relativos ao passado da humanidade, quanto a narrações de eventos 

fictícios ou não. Também recomenda-se apenas a grafia “história’’ com “h’’, segundo o 

Dicionário Novo Aurélio, para qualquer sentido, tanto para as ciências históricas quanto 

as narrativas de ficção. Na língua inglesa, as diferenças entre history e story ocorrem 

por meio do objetivo em que o acontecimento é narrado, e para isso, utiliza-se history 

para a ciência histórica, ou seja, eventos que aconteceram no passado, conforme 

claramente define o Dicionário Oxford Avançado: all the events that happened in the 

past - a turning point in human history (um marco na história da humanidade), porém 

utiliza-se story para o caso de narrar eventos fictícios ou não, de cunho popular, matéria 

jornalística etc., conforme definido pelo DOA: a description of events and people that 

the writer or speaker has invented in order to entertain people – He read the children a 
story (Ele leu uma história para as crianças). É importante observar que, no caso de 

História, quando a referência se faz à disciplina que estuda eventos passados, a um 

povo, país, a um período ou a um indivíduo específico, em ambas as línguas, utiliza-se, 

frequentemente, a palavra com “h” maiúsculo, como mostram os exemplos a degree in 
History (diploma em História) e professor de História. 

Wait x hope x expect: ao dizer a frase em português  Eu espero poder viajar para a 
Europa no ano que vem, será que esse “espero’’ da frase seria wait, hope ou expect 

no inglês? É interessante refletir sobre as diferentes maneiras de uso para uma única 

palavra usada em português “esperar’’, que pode ter o sentido de esperança, 

claramente distinto de esperar-wait. Então, a reposta à pergunta acima refere-se ao 

esperar com esperança, já que há um desejo e uma certa confiança de que algo vá se 

realizar. No caso da frase em português Eu espero poder viajar para a Europa no ano 

que vem, ao se traduzir o verbo “espero’’ para o inglês, utiliza-se o verbo hope, uma 
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vez que esse deve ser o verbo utilizado dentre os outros dois (wait e expect) para 

referir-se a algo que se espera, mas com sentido de ter esperança que algo aconteça. 

A definição da palavra hope é clara no Dicionário Oxford Avançado: to want something 

to happen and think that it is possible ‘Do you think it will rain?’ ‘ I hope not.’ (‘Você 

acha que vai chover?’ ‘Espero que não.’). Interessante analisar que pela definição, já se 

percebe claramente uma das mais importantes diferenças dos usos diversos da palavra 

esperar em inglês, pois esta define-se por algo que se quer que aconteça e que se 

acredita ser possível. Esta é a primeira diferença de porque não utilizar a palavra 

expect para o exemplo citado aqui novamente Eu espero poder viajar para a Europa no 

ano que vem, pois no caso de expect, presumimos que um determinado evento vá 

acontecer, mas não temos certeza, mesmo tudo indicando que o evento deve 

acontecer, conforme definição do DAO: to think or believe that something will happen or 

that somebody will do something - His plane is expected to land at about 7:30 
this evening (O avião dele está suposto para chegar às 7h30 da noite), ou seja, a 

diferença acontece pois o sentido dado ao verbo expect  é o de algo “quase certo’’. 

Outro exemplo que define a diferença entre os verbos hope e expect encontra-se na 

frase My wife is expecting our second child (Minha esposa está esperando nosso 

segundo filho ou Minha esposa está grávida do nosso segundo filho). O exemplo 

demonstra que o evento “ter um filho’’ acontecerá, uma vez que a esposa já está 

grávida e, neste caso, utiliza-se o verbo expect. A dúvida surgiria no caso do verbo 

wait: afinal, quando utilizá-lo, então? Em quais situações? Segundo definição do 

Dicionário Oxford Avançado: to stay where you are or delay doing something until 

somebody/something comes or something happens – Could you wait a minute 
please? (Poderia esperar um momento, por favor?). Conforme a definição, nota-se que 

o verbo wait é também o verbo esperar, em português, mas para esse caso indica estar 

ou ficar à espera, aguardar. Por tais diferenças entre essas e tantas outras palavras é 

que se deve sempre ter consciência da importância que os sentidos das palavras de 

outras línguas desvelam. 

 
Good for you: Expressão muito usada como forma de aprovação ou elogio, podendo 

ser traduzido para o português como Muito bom, parabéns ou de forma literal, Bom pra 

http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=plane
http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=land
http://dictionary.cambridge.org/search/american-english/direct/?q=evening
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você. Note-se que neste caso, o da tradução literal Bom pra você, passa uma ideia de 

ironia na língua portuguesa, algo que não acontece em inglês, uma vez que, 

culturalmente, o nativo americano usa essa expressão de forma muito educada e 

realmente com boas intenções. 

 

For good / forever: se em forgive o prefixo for indica plenitude, no caso da palavra 

forever, literalmente for-ever, para sempre. É interessante notar que também há outras 

expressões utilizadas com o mesmo sentido, por exemplo, a expressão for good (que 

evoca o “bom” como transcendental metafísico) e assim pode-se dizer: I want to stay 
with you forever ou I want to stay with you for good. Contudo, caso se empreste um 

livro a alguém e a pessoa ache que terá que devolvê-lo, mas se deseja que a pessoa 

fique com o livro para sempre, neste caso pode-se usar uma das duas expressões – 

forever e for good – e também, for keeps (expressão usada geralmente quando se dá 

um objeto a alguém): You can have this book for keeps.  

 

 Os exemplos ora apresentados foram escolhidos para ressaltar a relevância dos 

detalhes da semântica no ensino-aprendizagem. O importante desse glossário é 

demonstrar o quanto esses conhecimentos podem enriquecer a aprendizagem do aluno 

e a aula do professor. O desenvolvimento do vocabulário das pessoas é fruto do 

contato com a língua, tanto falada como escrita. 

 

“Words, before they are used in a text, are just a 
set of possibilities, pointing imprecisely to a 

bank of concepts we have stored in dictionaries 
or in our minds.” (Vilson J. Leffa) 
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3 LINGUAGEM, ETIMOLOGIAS, LÉXICO E ENSINO 
 
 3.1 ALGUMAS ETIMOLOGIAS 

 
 A etimologia é o estudo da origem das palavras e investiga os significados das 

palavras analisando a composição dos vocábulos e sua evolução. A etimologia da 

própria palavra “etimologia’’ remete ao grego étymos (real, verdadeiro) + logos (estudo, 

descrição, relato). O estudo da etimologia das palavras tem grande importância, como 

demonstra Perissé (2010)10: 

 
Ler bem é ouvir o que as palavras nos dizem. E, para ouvi-las melhor, 
um dos recursos mais eficazes é a etimologia. 

O que dizem as palavras quando as despimos, quando perscrutamos 
seu passado, suas reentrâncias, seus parentescos? Não dizem tudo, é 
verdade. Sempre falta à palavra outra palavra que a complemente e que 
a explique. [...] 

Como defendia Mario de Andrade, quem lida com palavras lida com 
elementos de consciência. Nas palavras, tomamos ciência e consciência 
do que somos, do que pensamos, do que pensam os outros, do que os 
outros são, e de como se dá nosso trato com a realidade. Na leitura que 
ouve com atenção, as palavras iluminam nossa consciência e nossa 
consciência ilumina nossa compreensão do mundo, nossa visão de 
mundo e do mundo. [...] 

Palavras as mais desbotadas podem recuperar seu brilho e 
contundência, e ao mesmo tempo ganhar novos coloridos. A palavra 
“importante”, por exemplo. Uma palavra tão corriqueira é muito mais 
sugestiva do que parece à primeira vista. “Importante” ganha... 
importância e nos aguça a consciência, quando a ela associamos a ideia 
de “importação”. Importare, no latim, é trazer de fora para dentro, é 
trazer para si o que interessa, é “comprar” o que consideramos bom. [...] 

Nossas leituras podem ser mais criativas (leituras dos livros, leituras da 
realidade, leituras do comportamento humano) se, entre outros recursos, 
empregarmos com mais frequência esse instrumento que busca o étimo, 
garimpando, tocando os vestígios que remontam às origens. (...) 

O rito etimológico abre nossos ouvidos e olhos. Etimologizar é iniciar-se 
nos mistérios da palavra, descerrar-lhes os lábios para ouvir sagrados 
segredos. A etimologia contribui para revelar o velado, descobrir o 
coberto, desencadear o encadeado. O leitor empenhado em procurar a 
origem das palavras poderá estabelecer relações de sentido 
estimulantes! 

                                            
10 Gabriel Perissé. Prefácio do livro Palavras e Origens. 



55 
 

A pesquisa sobre as origens da palavra “pergunta” remete a 
praecuntare, do latim popular, proveniente do clássico percontare, 
referindo-se por sua vez a contus. Contus era uma vara, bastão ou lança 
com inúmeras utilidades. Poderia servir como arma de combate ou 
instrumento de caça, mas também para finalidades menos agressivas. O 
contus era usado pelo mestre de qualquer tipo de embarcação para ir 
tocando o fundo de um rio a fim de evitar o encalhe. E era utilizado pelos 
cegos. Em geral um bastão vigoroso, com ele os cegos podiam sondar o 
entorno para evitar obstáculos, buracos e encontrar seu rumo. [...]  

A etimologia como instrumento de leitura permite interpretar com novos 
olhos e ouvidos as palavras mais “inocentes”, pois inocente nenhuma 
palavra é. Quem trabalha com elas bem sabe que não o são. 

 
 A etimologia serve também para facilitar a compreensão sobre algumas palavras 

que trazem um novo sentido, como é o caso da palavra em inglês “nice’’, já discutida 

nesta dissertação. Contudo, pode-se, por exemplo, perguntar: como pode o adjetivo 

“nice’’, hoje positivo (a nice girl) já ter significado “bobo’’? O OED não esclarece essa 

dúvida, mas podemos imaginar (sabendo que de modo algum é uma certeza) que o tolo 

é que está contente, “numa boa”, pois se abrisse os olhos ficaria preocupado, como se 

diz popularmente: “Se você está otimista é porque está mal informado”...  

 Por vezes, a etimologia é portadora de significativas sugestões antropológicas. 

Em “Grato pela compreensão’’, artigo postado na Revista Língua Portuguesa Especial 

Etimologias, Lauand (2011) analisa etimologicamente os verbos “to thank’’ e “to think’’. 

Assim, há línguas que expressam a multifacética realidade da gratidão, 
tomando-a no nível 1: o do reconhecimento do agraciado. Aliás 
“reconhecimento” é mesmo um sinônimo de gratidão. Etimologicamente, 
na língua inglesa to thank (agradecer) e to think (pensar) são a mesma 
palavra. Ao definir a etimologia de thank o Oxford English Dictionnary é 
claro: "The primary sense was therefore thought". E, do mesmo modo, 
em alemão, zu danken (agradecer) é originariamente zu denken 
(pensar). (p. 36-37) 
 

 O autor remete a Tomás de Aquino que diz que a gratidão comporta diversos 

graus. O primeiro encontra seu fundamento no 'reconhecimento' (ut recognoscat) do 

benefício recebido. O segundo consiste em louvar e dar graças (ut gratias agat); e por 

último, o terceiro, radica na obrigação (ob-ligatus) de 'retribuir' o bem recebido de 

acordo com a possibilidade do beneficiado e segundo as circunstâncias mais oportunas 

de tempo e lugar (II-II, 107, 2,c). 
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 A seguir, apresenta-se um breve vocabulário explicando a etimologia das 

palavras, evidenciando o sentido da ideia que é transmitida e ressaltando, também, a 

importância da análise de prefixos e sufixos.  

 

Forgive – O prefixo for-, no caso – tal como o nosso per- em perdoar –, indica 

plenitude, fazendo do perdão, a máxima doação!  

  

Alone – combinação de all + one, o todo é um.  
Good-bye – contração de God be with you (ye). “the substitution of good- for God may 

have been due to association with such formulas of leave-taking as good day, good 

night etc.” (OED) 

 
OK – É a abreviação de “oll korrect’’. A expressão OK foi popularmente usada como um 

slogan eleitoral em 1840, devido ao apelido do presidente democrata Martin Van Buren 

(Old Kinderhook). Em português, OK é uma expressão usada para algo que está bem, 

correto ou compreendido. 

 
Monday – segundo dia da semana, a palavra Monday vem do inglês antigo monandaeg 

e significa literalmente, “dia da lua’’, sendo monan moon e daeg day. 

 
Way: contém a acumulação semântica de “caminho” e “modo” reproduz o confundente 

bíblico derek.  

 
Absolutely: absolute + -ly. A partir de 1892 passou a ser usado coloquialmente no 

inglês e significa que algo é completamente verdadeiro ou como uma interjeição (Yes!), 

algo como a expressão “com certeza’’. Em português, a interjeição é negativa, significa 

“de modo algum’’, “de jeito nenhum’’. 

Welcome – exclamação vinda do inglês antigo – wilcuma - willa (pleasure,desire)+ 

cuma(guest). Em português é traduzida como a expressão usada para dar boas vindas 

para alguém. Em 1907 passou-se a usar a expressão You’re welcome após o 
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agradecimento Thank you, que em português é traduzido por “de nada’’, “não há de 

que”. 

 
Introduction – vem do Francês antigo introduccion e do latim introductio e no passado 

intorducere, sendo intro to the inside e ducere to lead. Em português, pode-se traduzir 

como introdução ou apresentação. No inglês, também traz o sentido de apresentar 

pessoas. 

 
School – esta palavra vem do inglês antigo scol e do latim schola que significa “lugar 

de instrução’’. O real significado vem do grego skhole, atitude de lazer e festa da alma.  
Noon – palavra que vem do inglês antigo nõn e quer dizer “midday’’. Antigamente, era 

considerado “3 p.m., the ninth hour’’, porém durante o ano 12 a.C. ocorreu uma 

mudança de 3 p.m. para 12 p.m. quando a hora dos fiéis da igreja mudou da nona para 

a sexta hora. 

 

Christmas – palavra do inglês antigo Cristes mæsse, de Christ + mass (The Christ 

Mass). 

 
Holy: Vem do inglês antigo halig “holy, sacred, godly’’. Holy começou a ser usada como 

uma palavra mais forte a partir de 1837 e como insulto a partir de 1880, como por 

exemplo holy cow, holy moly, holy smoke etc.  

 
Forget – vem do inglês antigo forgietan, for – usado como ênfase negativa (away) + 

gietan “to grasp’’ O sentido literal deste verbo é “to lose grip on’’. 

 
 

3.2 NOTA SOBRE A EVOLUÇÃO DO VOCABULÁRIO NA LÍNGUA INGLESA 

  

Pode-se considerar o ensino de vocabulário um dos momentos em que os alunos 

geralmente criam barreiras com a língua inglesa. Na maioria das vezes, os alunos 

trazem experiências antigas e demonstram que aprender novas palavras os confunde e 

por vezes os que admitem não gostar de aprender vocabulário, justificam as 

acumulações semânticas como causadora dessa barreira. 
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 Vale ressaltar que o vocabulário é mais facilmente assimilado quando está 

associado à estrutura gramatical e à pronúncia, mas é principalmente assimilado 

quando os alunos têm aulas que os colocam em situações reais e, consequentemente, 

há um desenvolvimento natural de interesses relacionados ao uso das palavras e 

expressões.  

 Ao se falar em vocabulário ou em palavra, é necessário entender alguns 

conceitos, como por exemplo, a distinção de significados e função gramatical. Além 

disso, é necessário que o aluno tenha consciência da importância das palavras e de 

seu conteúdo semântico.  

 Nesse sentido, pode-se questionar: saber uma palavra é apenas ler e reconhecer 

o que se vê ou é preciso conhecer a palavra para poder manifestar o pensamento?  

 Para refletir sobre tal questionamento, por exemplo, em relação à grande 

influência do latim na língua inglesa ao longo de sua história, e apesar das palavras de 

origem latina já serem usadas pelos anglo-saxões, não fica claro o número de palavras 

em latim que já eram usadas no período anglo-saxão, mas sabe-se que eram menos de 

200. 

 A palavra anglo-saxão veio para se referir, no século XVI, a alguns aspectos 

culturais, a pessoas e à linguagem, porém, desde o século XIX, quando a história da 

linguagem começou a ser estudada com mais afinco, foi dado preferência ao termo Old 

English (OE) que em português significa Inglês antigo. A preferência por esse novo 

termo deve-se ao contínuo desenvolvimento do inglês, sendo dos tempos de anglo-

saxão para o Middle English e até os tempos atuais. 

 A influência do latim e o efeito que trouxe vieram por meio dos missionários 

cristãos da Irlanda e de Roma e, além deles terem apresentado a alfabetização, 

também trouxeram um vocabulário muito amplo em latim. Esse vocabulário derivou em 

muitas outras palavras, porém estas eram usadas principalmente para os serviços da 

igreja, da teologia e da aprendizagem. Contudo, há muitas palavras que sobreviveram 

ao inglês médio (heaven, God, Gospel, Easter).  
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 A maior parte do vocabulário vindo do inglês antigo é familiar ao inglês moderno, 

porém com algumas diferenças de ortografia (spelling) como, por exemplo, singan 

(sing), onslept (asleep), seah (saw), entre outras. Algumas palavras, no entanto, são 

bem diferentes e até parecem estranhas, pois não pertencem mais à língua, como é o 

caso de swefn (dream), frumsceaft (creation), entre outras.  

 É importante estar atento às palavras que têm um significado muito diferente no 

inglês moderno e nos parecem muito familiares, como é o caso de “wif’’, palavra que 

vem do anglo-saxão e significa mulher casada ou solteira. O mesmo ocorre com “sõna” 

(atual “soon”) que significava “immediately’’ e não “in a little while’’ e a palavra “fugol’’ 

(atual “fowl”) que servia para qualquer pássaro e não somente para as aves 

domesticadas. É preciso muita atenção ao fazer uma tradução de palavras do inglês 

antigo, pois há muitas diferenças entre a maneira como o vocabulário era usado no 

inglês antigo e como o é nos dias de hoje.   

Outra grande influência, a francesa, ocorreu no período denominado de Middle 

English, que transcorreu entre o início do século XII e metade do século XV. Após a 

invasão dos normandos, a língua francesa logo se fixou entre os superiores, tais como 

os abades e os missionários franceses. Muitos locais foram tomados pelos franceses e, 

com isso, o bilinguismo foi se expandindo pelas regiões, pois os franceses aprendiam o 

inglês e os ingleses aprendiam o francês para tentar aumentar as suas vantagens na 

aristocracia. 

 Logo depois de um conflito político entre o rei John of England e o rei Felipe da 

França, o antagonismo cresceu entre os dois países e o status da França diminuiu 

enquanto o espírito patriota dos ingleses aumentou, gerando a Guerra dos Barões 

(Barons’ War 1264-5). Por volta de 1425, o inglês já era então usado tanto na escrita 

quanto na fala, por quase toda a Inglaterra.  

 Na idade renascentista, o foco de interesse era o vocabulário e não havia 

palavras exatas sobre novos conceitos, técnicas e invenções que vinham da Europa. 

Desse modo, os escritores começaram a fazer empréstimo dessas palavras. Muitas 

delas, que entraram na língua inglesa por empréstimo, provêm do latim (grego, francês, 

italiano, português), mas quando o período de exploração acabou, tornaram-se da 
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língua inglesa. O período Renascentista foi marcado justamente pelo aumento das 

palavras que foram emprestadas de outras línguas. 

 A seguir, apresentam-se alguns exemplos de palavras em inglês que foram 

emprestadas por outras línguas. 

 

Quadro 1 – Palavras cognatas 

Do latim e grego Do francês Do italiano Do espanhol e do 
português 

Encyclopedia 

Assassinate 

Benefit 

Autograph 

Anonymous 

Appropriate 

Enthusiasm 

Fact 

Pneumonia 

Virus 

Battery 

Chocolate 

 Invite 

Entrance 

Moustache 

Passport 

Ticket 

tomato 

Vase 

volunteer 

Balcony 

Carnival 

Design 

Giraffe 

Lottery 

Macaroni 

Violin 

Volcano 

Fuse 

opera 

Alligator 

Banana 

Cockroach 

Tobacco  

Hurricane 

Mosquito 

Negro 

potato 

Fonte: Adaptado pela autora de The Cambridge Encyclopedia of the English Language (1999) 
  

 Cabe ressaltar também os trabalhos de William Shakespeare, que tiveram 

grande influência no desenvolvimento da língua inglesa e demonstram como o léxico foi 

se desenvolvendo. Algumas dessas palavras são accomodation, laughable, 

premeditated, entre outras. Há também as expressões idiomáticas que foram 

introduzidas por Shakespeare e ainda são usadas atualmente, como por exemplo: 

“salad days’’ (Antony and Cleopatra): a expressão se refere ao tempo da juventude, 

tempo da inexperiência, ilusões, entusiasmo, inocência. Nos Estados Unidos, essa 

expressão é utilizada para expressar quando alguém está no auge de alguma coisa e 

não, necessariamente, no tempo da juventude. 

 

Shakespeare's Anthony and Cleopatra, 1606: 
CLEOPATRA: My salad days, 

When I was green in judgment: cold in blood, 
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To say as I said then! But, come, away; 

Get me ink and paper: 

He shall have every day a several greeting, 

Or I'll unpeople Egypt. 
http://www.phrases.org.uk/meanings/salad-days.html 

 A cor verde é a cor das folhas da salada e também a cor dos amantes, por isso 

que surgiu a expressão. A Rainha Elizabeth II se referindo ao seu Jubileu de Ouro, 

quando fez um juramento a Deus e a seu povo aos 21 anos disse: "Although that vow 

was made in my salad days, when I was green in judgement, I do not regret nor retract 

one word of it." 

“Play fast and loose’’ (King John): Essa expressão vem do século XIV e quer dizer 

para ser uma pessoa suspeita e inconstante. 

Shakespeare usou em King John, 1595: 

KING PHILIP: 

Heaven knows, they were besmear'd and over-stain'd 

With slaughter's pencil, where revenge did paint 

The fearful difference of incensed kings: 

And shall these hands, so lately purged of blood, 

So newly join'd in love, so strong in both, 

Unyoke this seizure and this kind regreet? 

Play fast and loose with faith? so jest with heaven 
http://www.phrases.org.uk/meanings/284300.html 
 
 
“love is blind’’ (Merchant of Venice, II.vi):  

JESSICA: Here, catch this casket; it is worth the pains.  

I am glad 'tis night, you do not look on me,  

For I am much ashamed of my exchange:  

But love is blind and lovers cannot see  
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The pretty follies that themselves commit;  

For if they could, Cupid himself would blush  

To see me thus transformed to a boy. 
http://www.phrases.org.uk/meanings/love-is-blind.html 

 

 
“brevity is the soul of wit’’ (Hamlet,II.ii): 

Shakespeare's Hamlet, 1602: 

LORD POLONIUS  

This business is well ended. 

My liege, and madam, to expostulate 

What majesty should be, what duty is, 

Why day is day, night night, and time is time, 

Were nothing but to waste night, day and time. 

Therefore, since brevity is the soul of wit, 

And tediousness the limbs and outward flourishes, 

I will be brief: your noble son is mad: 

Mad call I it; for, to define true madness, 

What is't but to be nothing else but mad? 

But let that go. 
http://www.phrases.org.uk/meanings/74850.html 

 

Outro aspect pertinente a esta discussão pode ser percebido nos livros didáticos 

de inglês. Observa-se uma grande dificuldade dos alunos em relação à ambiguidade 

léxica que geralmente não tem um correspondente em inglês.  

 Segundo Crystal (1999), o vocabulário é o Everest de uma língua. Para o autor 

pode-se pensar: qual é o tamanho do léxico em inglês? Quantas palavras se conhece? 

 De acordo com The Cambridge encyclopedia of the English Language , o termo 

lexicon é conhecido em inglês desde o início do século XVII, quando fazia referência a 
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um livro que tinha uma seleção de palavras e significados, porém o termo vem do grego 

lexis “palavra’’.  

 O autor defende que para estudar o léxico do inglês, há necessidade de estudar 

todos os aspectos do vocabulário da língua, entendendo como as palavras são 

formadas, como se desenvolveram com o passar do tempo, como são usadas 

atualmente e qual a relação entre os significados das palavras.  

 Retomando as perguntas de Crystal, e com base nos dados apresentados na 

enciclopédia do autor, pode-se afirmar que os dois maiores dicionários – Webster’s 

Third New International e Oxford English dictionary – possuem cerca de meio milhão de 

lexemas. Já em relação a quantas palavras se conhece, deve-se ter em mente, em 

princípio, que a língua não está relacionada somente ao vocabulário e que as palavras 

tendem a ser assimiladas na medida em que há uma familiarização com a gramática e 

com a pronúncia da língua, portanto é necessário pensar no que é “saber’’ o 

vocabulário e é preciso ter ciência de que não se mede a fluência em uma língua pelo 

número de palavras que se sabe. 

Cabe salientar que apesar de o vocabulário não ser o que determina a fluência 

numa língua, é importante que professores pensem em como podem ajudar os alunos 

no processo de conhecimento das palavras e também em como facilitar, por meio da 

etimologia e das razões da língua, o uso do vocabulário, pois quando os alunos 

aprendem as palavras, não devem apenas aprender, mas sim saber como usá-las e 

cabe ao professor mediar esse conhecimento. 

 

3.3 UMA DIFICULDADE: PALAVRAS SEM EQUIVALENTE EXATO 

 

 A seguir, são apresentados alguns exemplos interessantes de palavras em inglês 

que não têm um equivalente em português. O vocabulário em inglês pode ser um 

grande desafio, pois muitas vezes não se encontra o equivalente de uma palavra ou 

verbo. Entretanto, é necessário que o professor esteja preparado para considerar a 

relevância e a necessidade de utilizar os recursos à sua frente e escolher o que lhe 
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parecer mais relevante ou de melhor solução no momento, levando em consideração a 

aprendizagem.  

 

 

 
Figura 1 - Facepalm 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search 

 

Facepalm – é um gesto que descreve o fato de por a mão sobre o rosto, em uma 

demonstração de exasperação. Esse gesto é bastante conhecido mundialmente, mas 

parece que nenhuma outra língua tem um termo específico para esse ato. Esse termo é 

muito comum nos EUA. 
 

Figura 2 - Stress 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search 

 

https://www.google.com.br/search
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Stress - não há um equivalente dessa palavra em português, portanto, esse é um 

termo que se usa quando se tem uma demanda muito grande ou se está sob pressão e 

se diz que se está estressado. Em português, a palavra é traduzida como estresse. 

 

 
Figura 3 – Check-in 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search 

 
Check-in – o termo check-in é muito usado e não se tem um termo equivalente em 

português. É adequado explicar que check-in é a “verificação’’, é a apresentação do 

passageiro no balcão da companhia aérea, por exemplo. 

 

 
Figura 4 – Roll on 

 
Fonte: https://www.google.com.br/search 
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Roll on – é como o desodorante desse tipo é denominado. Não há um equivalente em 

português, e seria indicado explicar que o desodorante roll on é aquele que “rola’’, no 

entanto, isso soa de forma estranha. Assim, é mais adequado, nesse caso, manter o 

termo roll on como esse tipo de desodorante.   
 

Figura 5 – Jeans  

 
Fonte: https://www.google.com.br/search 

 
Jeans – não há um equivalente para “jeans’’. Usa-se, portanto, o próprio nome do 

tecido e se traduz para calça jeans ou, simplesmente, jeans.   

 
Outro grande desafio enfrentado, também, diz respeito às palavras 

confundentes, como nos exemplos que se apresentam a seguir. 

 

Be  
I am a secretary. (Eu sou secretária.)  
I am writing a letter. (Eu estou escrevendo uma carta.) 

 
Argument 
É o objetivo de um texto acadêmico (make an argument) 

I’m tired of having an argument with you. (Estou cansada de brigar com você.) 
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Bachelor 
He is a confirmed bachelor. (Ele é um solteirão convicto.) 

He has a bachelor of Mathematics. (Ele tem bacharelado em Matemática.) 
 

Can 
Can I go to the restroom? (can usado para permissão.) 

She can speak English, but can’t speak Spanish. (can usado para habilidade.) 

Character 
Generosity is part of the Brazilian character. (A generosidade faz parte do caráter 

brasileiro.) 

It’s difficult to learn the Chinese characters. (É difícil aprender os caracteres chineses.) 

The Woody woodpecker is a very famous cartoon character. (Pica-pau é um 

personagem de desenho animado muito famoso.) 
 

Charge 
The nightclub charges me $30 just to get in. (A balada me cobra $30 só para entrar.) 

Don’t forget to charge the battery of your cellphone. (Não se esqueça de carregar seu 

celular.) 
 

Have 
I have a new motorcycle. (Eu tenho uma moto nova.) 

I had lunch at noon yesterday. (Eu almocei ao meio dia ontem.) 

I’m having breakfast with you on Saturday. (Vou tomar café da manhã com você no 

sábado.) 
 

Light 
My purse is very light. (Minha bolsa está muito leve.) 

She has light Green eyes. (Ela tem olhos verdes claros.) 

I prefer light cigarettes. (Prefiro cigarros suaves.) 
 

Miss 
I missed the train yesterday. (Perdi o trem ontem.) 

She misses her family a lot. (Ela sente muitas saudades da família dela.) 
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Party 
It’s my birthday party next weekend. (É a minha festa de aniverário final de semana que 

vem.) 

I belong to the Labour Party. (Eu pertenço ao partido dos trabalhadores.) 

The contract can be analysed by either parties. (O contrato pode ser analisado por 

ambas as partes.) 

 
Play 
She likes to play the guitar.  (Ela gosta de tocar violão.) 

They like to play with dolls. (Elas gostam de brincar com bonecas.) 

He plays soccer every Sunday. (Ele joga futebol todo domingo.) 

             

Speaker 
She’s a native speaker of Italian. (Ela é falante native de italiano.) 

He’s a famous speaker. (Ele é um palestrante famoso.) 

I’ve got new speakers for my stereo. (Tenho novos autofalantes para meu aparelho de 

som.) 

 
Room 
There are three rooms to rent. (Há três quartos para alugar.) 

Do you think there will be enough room for me in the car? (Você acha que haverá 

espaço suficiente para mim no carro?) 

 
Time 
It takes a long time to learn English. (Leva muito tempo para se aprender inglês.) 

I go to the gym three times a week. (Eu vou à academia três vezes por semana.) 

 
Try 
Would you like to try this cheese? (Você gostaria de experimentar esse queijo?) 

What are you trying to do? (O que você está tentando fazer?) 

She was tried for murder.  
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A acumulação semântica é algo que acontece em inglês e, às vezes, pode 

apresentar dificuldades de compreensão ou tradução.  

Um caso notável é o da palavra way, que acumula os sentidos de caminho e 

modo. É, na verdade, um calque semântico do bíblico derek: no deserto, não há 

estradas pavimentadas e cada um faz seu caminho, a seu modo.  

Os tradutores tupiniquins por vezes se confundem e traduzem, por exemplo, o 

sucesso de Sinatra “My way” por “Meu caminho”, como no vídeo do youtube: 

 
 

Figura 6 – You tube 

 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=xpQHQ5zetss 

 

O mesmo ocorreu com a vampiresca série adolescente Twilight, que, além do 

lusco-fusco do dia prestes a amanhecer ou do Crepúsculo, em inglês significa também 

– como convém aos filmes da saga – a atmosfera de mistério de percepções ou 

iluminações mentais inexplicáveis, como na clássica série televisiva – alusiva ao 

sobrenatural – Twilight Zone, traduzida no Brasil por “Além da imaginação” e em 
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Portugal por “Quinta dimensão”. “Crepúsculo”, em português, não dá conta desse 

significado. 

 

 

Figura 7 - Twilight 

 
Fonte: http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf 

 
 
 

3.4 FALSOS COGNATOS 

 

Boa parte dos falsos cognatos são palavras de origem latina, que em inglês 

adquiriram um significado diferente das “correspondentes” em português: muitas vezes 

o inglês é, inclusive, mais fiel ao original latino.  

Assim, do latim praejudicium originou-se prejudice, no sentido de preconceito 

(juízo prévio, pré-juízo) enquanto, em português, “prejuízo” praticamente se restringe a 

perdas ou danos. 

Também actually preserva o sentido aristotélico do ser em ato (actus), aquilo que 

é (de fato, de verdade); enquanto “atualmente” em português refere-se ao tempo 

presente.  

Do mesmo modo, exit, do latim exitus, é a saída, o resultado; em português, 

tornou-se o bom resultado.  

http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf
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Apparently, do latim apparens é aquilo que aparece e, portanto, parece; para 

“aparentemente”, em português, prevalece o sentido de aparência falsa, enganosa: 

“Aparentemente é uma santinha, mas, na realidade, é um demônio de saias”.  

 
3.4.1 Um Falso Cognato Especial: To Pretend 

 
O fato de pretend em inglês apontar para fingir, complementar do “pretender” na 

língua portuguesa, permite uma importante “abertura para o todo”, a linguagem como 

laboratório da antropologia.  

Na filosofia da educação moral – em pensadores como Guimarães Rosa, Pascal, 

Confúcio ou Shakespeare –, quem pretende deve fingir. Os parágrafos restantes deste 

subitem são tomados de Lauand (2011):  
 

(...) É o caso da pedagogia medieval – aposta-se na matéria  como o 
grande indutor de atitudes espirituais. 
E aí tocamos um dos pontos chave da educação moral, que é sempre, 
em boa medida, auto-educação. A fórmula vem dada numa 
aparentemente surpreendente sen-tença de João Guimarães Rosa: 
"Tudo se finge primeiro; germina autêntico é depois". 
É o caso da educação para as virtudes. Um homem que reconheça um 
seu defeito moral, digamos a ingratidão, e queira adquirir a virtude 
correspondente, como deve proceder? Fingindo. Quer dizer, começa-se 
por assumir as formas externas, verbais da gratidão (que não se sente): 
“fingir” reconhecer o cárater indevido do favor recebido, “fingir” louvar o 
benfeitor, “fingir” sentir-se na obrigação de retribuir etc. E, um belo dia, 
germina autêntico aquilo que se fingia... 
“Fingir” é também a proposta de Shakespeare: “Assume a virtue, if you 
have it not”, diz Hamlet (III, 4)11. O costume é monstro que vai comendo 
o sentido de nossas ações. Mas, o diabo do hábito, torna-se anjo 
quando se volta para o bem: dando a capa que reveste as ações boas - 
uma agora, outra depois e outra ainda - e assim ir mudando a natureza 
e, com prodigioso poder, exorcizar os demônios.    
O “fingir” proposto nas Pensées (#250) de Pascal oferece-nos o enlace 
com o grande tema da Liturgia. No relacionamento com Deus: “É 
necessário que o exterior se una ao interior, isto é, pôr-se de joelhos, 

                                            
11. Assume a virtue, if you have it not. That monster, custom, who all sense doth eat. Of habits devil, is angel yet in this, 
that to the use of actions fair and good He likewise gives a frock or livery, that aptly is put on. Refrain to-night, and that 
shall lend a kind of easiness to the next abstinence: the next more easy. For use almost can change the stamp of 
nature. And either.. the devil, or throw him out with wondrous potency. 
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rezar com os lábios, etc. a fim de que o homem orgulhoso, que não quis 
se submeter a Deus, seja submetido à criatura. 
Esperar socorro desse exterior é ser supersticioso; não querer ajuntá-lo 
ao interior é ser soberbo”12. 

 

Ainda no campo dos falsos cognatos, um tópico importante para o ensino é o de 

alertar para o uso crítico (contra o abuso) dos tradutores eletrônicos: Google translator, 

yahoo etc. Alguns exemplos se apresentam com interessantes falsos amigos. 

Cabe salientar que, longe de desprezar sumariamente esse recurso, é 

necessário saber usá-lo: somente como primeira e provisória instância, deixando a 

tradução final para o competente conhecedor, no caso, da língua inglesa.  

É oportuno destacar, neste contexto, o caso do conhecido livro de Catherine de 

Hueck Doherty, The Gospel without Compromise.  

 

Figura 8 – The Gospel 

 

Fonte: http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf 

 

                                            
12. Il faut que l'extérieur soit joint a l'intérieur pour obtenir de Dieu; c'est-à-dire que l'on se  mette à genoux, 
prier des lèvres, etc. afin que l'homme orgueilleux, qui n'a voulu se soumettre à Dieu, soit maintenant 
soumis à la créature. Attendre de cet extérieur le secours est être superstitieux, ne vouloir pas le joindre à 
l'intérieur est être superbe. 

http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf
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O incauto que confiasse cegamente no Google Translator ofereceria a seus 

leitores o fatal: “Evangelho sem compromisso”: 

 

Figura 9 – Google Translator 

 

Fonte: http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf 

 

Não se trata de casos hipotéticos: incrivelmente é prática bastante frequente em 

Abstracts de dissertações, teses acadêmicas e artigos de revistas científicas: o que já 

depõe contra o autor e o expõe ao ridículo, como por exemplo, desde “a abertura muito 

de seu papel” (!?), que é como o Yahoo translator (Bing beta) traduz: the very opening 

of his paper... Isso por conta do proverbial desleixo tupiniquim, que deixa tudo, inclusive 

a submissão do artigo, para a última hora, para o “prazo de queda” (!?), que é como o 

Bing traduz: “the drop deadline”  

 

3.5 UMA LÍNGUA ASSENTADA NA PERCEPÇÃO. UMA LÍNGUA DIRETA E ECONÔMICA 

 

Neste momento da pesquisa, apresenta-se um recorte das considerações de 

Lauand e Rubio (2013).  

“Como já dissemos, seria bem mais fácil a própria apreensão da gramática se os 

professores se lembrassem de, quando for o caso, discutir a filosofia ou sociologia 

subjacentes.  

http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf
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Pensemos, por exemplo, no imenso e variado uso que a língua inglesa faz do 

gerúndio, das formas -ing. É evidente que esse fato gramatical está em conexão com 

uma quase milenar tradição de pensamento britânico, tão frequentemente afeito ao 

empirismo, ao nominalismo, ao pragmatismo, ao fato que se manifesta à percepção.  

De João de Salisbury Erígena (810-877), Pieper (1973, 60) afirma:  

Com ele, penetra claramente no diálogo filosófico, pela primeira vez, uma figura de 
inconfundível selo anglo-saxão. Trata-se de um empírico, que desconfia por 
princípio (...) das “sínteses” de especulação metafísica e teológica. E que confia 
primeiramente na experiência concreta. (Cf. também Pieper, 1973, cap. XI – Duns 
Escoto e Guilherme de Ockham).  

Como na antiga piada do concurso internacional de monografias sobre o 

elefante. Concorrem um alemão, um italiano, um francês e um inglês (claro que a piada 

admite diversas versões, com diferentes nacionalidades e desfechos: a única constante 

é o francês!).  

Na data da entrega, o alemão comparece com um grosso volume intitulado: 

"Prolegômenos aos pressupostos teóricos da essência da tromba. Volume I".  

O francês apresenta um elegante ensaio: "L'elephant et l'amour". O italiano: 

"L'elefante e la sua buona memoria: Perché lui non dimentica mai che há dovuto tutto a 

sua madre".  

Já o inglês traz simplesmente: "The Elephant" (ou "Elephants I have shot"). 

Segundo a maldade do narrador, pode-se acrescentar, o argentino, com o estudo: "La 

Argentina y los argentinos"; o americano: "The Elephant and the global war on terror" ou 

em versões pré 11-9: "How to breed more elephants in less time"; etc. Com todas as 

reservas para uma afirmação tão geral, o inglês parece tender ao fato concreto e a 

recusar abstrações desnecessárias, e isso de algum modo se traduz na gramática.  

Tomemos, por exemplo, os chamados verbs of perception, como to see, to hear, 

to overhear, to feel... Esses verbos não podem ser seguidos de infinitivo "com to", mas 

pela forma em -ing, que é o que, afinal de contas, se percebe: Didn't you hear the 

phone ringing?. Caberia também a forma nua: Didn't you hear the phone ring?, mas se 

se quer enfatizar a ação em processo, então se impõe o -ing: "Didn't you hear the 
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phone ringing while I was in the bathroom?". Mas, em nenhum caso, o infinitivo com to; 

não se pode dizer: "Didn't you hear the phone to ring?". Curiosamente, em Portugal é 

ao contrário: a preferência pelo infinitivo em detrimento do gerúndio. O in-finitivo puxa 

para o âmbito do abstrato; afinal eu não vejo "o correr"; não ouço "o to-car"; vejo, isso 

sim, o ladrão correndo da polícia; ouço meu vizinho tocando bateria... 

E há verbos, como to smell, to catch, to spot, to find que, ainda na fórmula verb + 

(pro)noun, só admitem a forma -ing (não aceitam sequer a forma nua); referem-se 

unicamente a processo, a gerúndio, a um fato que esteja ocorrendo, como por exemplo: 

só se pode sentir o cheiro de algo que está queimando (assando ou fritando etc.); só se 

pode apontar (spot) para algo que está ocorrendo; etc. Sem essas reflexões (que tanto 

ajudam a compreensão e memorização), a gramática torna-se uma opressora tabela de 

regras e exceções arbitrárias.  

Nessa mesma linha, encontram-se outras características. Nesta exposição, não 

poderemos mais do que aludir a alguns aspectos que mostram como a língua inglesa 

tende à simplicidade, à economia, ao enxuto. Para um primeiro exemplo, ainda no caso 

geral, tomemos uma cena extraída da famosa sitcom Everybody Loves Raymond. No 

começo do episódio She’s the one, o personagem Robert explica ao irmão Ray e à 

cunhada Debra como conheceu a nova namorada Ângela. Foi por mero acaso: o 

barbeiro agendou acumuladamente o mesmo horário para ele e para a moça... O que, 

em inglês, é extremamente enxuto: 

 

 
VII temporada, episódio 9 She’s the one 
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Compare-se com a legenda francesa do mesmo quadro: 
 

 
 

Já a legenda portuguesa diz: “De qualquer forma, ele marcou [simultaneamente] 

com dois clientes”. 

Essa qualidade de ser simples e direto é, sem dúvida, causa importante do 

fenômeno de importação de expressões do inglês e do surgimento de tantos 

anglicismos em todas as línguas (para desespero dos puristas). Expressões compostas 

com palavras, digamos, como shop ou show permitem expressar de maneira ágil e 

sintética, realidades só atingíveis por circunlóquios na tradição das línguas latinas. 

Assim em vez de “loja de produtos para animais domésticos” vai se impor “Pet shop” e 

para “Veterinário de animais domésticos”, Pet-vet. E o tradicional Salon international de 

l'aéronautique et de l'espace (Paris-Le Bourget) acaba conhecido internacionalmente 

como Paris Air Show (em busca no Google – 15/11/12 – esta espressão tem mais de 

sete vezes incidências do que aquela)  

Nesse sentido, um fato sugestivo é o de o substantivo ser também já quase 

automaticamente um verbo. Enquanto o português tem de dizer: “Eu vou pôr isto no 

microondas”, o inglês diz simplesmente: “I’ll microwave it”, já que não cabe: “Vou 

microondá-lo”. Mais um par de exemplos, tomados de Everybody Loves Raymond, 

como amostra do falar real quotidiano. 

No episódio 7 da temporada I (“Your place or mine?”), Raymond cansado da 

intromissão da super protetora e cuidadora mãe, Marie, em sua vida, diz que se ela 

quiser “bebezar” alguém (tratar alguém como criança, mimar com cuidados), que 

“bebeze” Frank, seu marido... 
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E no episódio 23 da temporada IV (“Confronting the attacker”), quando Marie 

começa a ameaçar Frank, chamando-o com a prosódia típica do vocativo de 

repreensão (Fraank...!), o marido responde com o inusitado verbo “to Frank”: “Não me 

frankize”. 

 

Portanto, em face do exposto, cabe ressaltar que não é só no léxico que se dá a 

influência do inglês: esse fato gramatical já vai tendo adeptos no Brasil. Por exemplo, a 

Folha e o Estadão (timidamente) começam a empregar o neologiasmo “medalhar” (no 

sentido de conquistar medalhas: “Fulano não medalhou nas Olimpíadas”). 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV 
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4 MONICA’S GANG 
 

No Brasil, as HQs da turma da Mônica em inglês (Monica’s gang) ainda são 

pouco conhecidas, porém, podem ser recomendadas aos alunos para aprimoramento 

das habilidades estudadas. A Turma da Mônica é uma das HQs brasileiras mais 

famosas e possui temas educativos e recreativos. As HQs oferecem conteúdo 

significativo para faciltar no processo de ensino e aprendizagem, denotando que a 

linguagem verbal é tida como uma característica inerente ao ser humano, e que a 

linguagem corporal abrange os vários comportamentos apresentados pelos indivíduos. 

 Destaca-se aqui um bom exemplo de imagens e texto verbal que se 

complementam, uma vez que ao se ler as histórias contadas pelas três mães podemos 

identificá-las também na língua portuguesa e ainda relacioná-las com cada 

personagem. 

 
   Fonte: http://blog-allidiomas.blogspot.com.br/2010/12/monicas-gang.html 

 

Há a necessidade de o professor sinalizar aos alunos estratégias importantes, 

considerando-se, principalmente, a tradução. No entanto, qualquer aluno que estuda o 

inglês ou qualquer leitor também pode se beneficiar desse recurso. 

 As HQs da Turma da Mônica na versão em inglês trazem bons exemplos de 

expressões e palavras que se fossem traduzidas literalmente (ou por tradutor 

eletrônico) talvez falhassem na comunicação com o público. A seguir, apresentam-se 

dois exemplos comparando as versões em língua inglesa e portuguesa. No primeiro 

http://blog-allidiomas.blogspot.com.br/2010/12/monicas-gang.html
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caso, note-se a fala “Que safados!” / “Those bums!”, significando bums “vagabundo” em 

inglês. O Google Translator traduz “Those bums!” como “Aqueles vagabundos!”. Em um 

segundo exemplo, Magali diz: “Serves Smudge right!”. Esta expressão é muito utilizada 

quando algo desagradável ou ruim acontece merecidamente, o que em português, 

poderia ser traduzido por “Bem feito!”, como na HQ: “Bem feito pro Cascão!”. O tradutor 

eletrônico oferece a literal e inadequada: “Serve-lhe direito!”. 
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Fonte: http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf 

 

Na tirinha a seguir, a personagem Mônica, ao se olhar no espelho, faz a famosa 

pergunta conhecida da história de Branca de Neve “Espelho, espelho meu...’’  e o 

mesmo acontece com a tirinha em inglês, porém, nota-se algumas diferenças e uma 

delas é quando o tradutor não utiliza na pergunta da tirinha em inglês o pronome “meu’’. 
É o momento de chamar a atenção para fórmulas feitas, cuja tradução responde mais à 

tradição ou à rima ou ritmo do que à literalidade. Assim, o nosso “Era uma vez...” é em 

inglês “Once upon a time...” e a clássica interrogação ao espelho é: 

 

Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? 

(e o espelho responde: 

You, my queen, are fair; it is true.  

But Snow White is even fairer than you.) 

http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf
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Outra tradução para ser observada é a do ditado popular “Quem cala consente!’’ 

que em inglês é falado com a palavra “Silence’’ e não utilizado com o pronome “Quem’’, 

que neste caso, teve uma boa tradução, uma vez que ela não foi realizada literalmente. 

 
 

 
 

 
 

Fonte: http://teacherondemand.wordpress.com/tag/monicas-gang/ 

 

A tirinha a seguir apresenta o uso do diminutivo na fala da personagem Mônica: 

 
Fonte: http://www.paninicomics.com.br/web/guest/productdetail?viewItem=715472 

http://teacherondemand.wordpress.com/tag/monicas-gang/
http://www.paninicomics.com.br/web/guest/productdetail?viewItem=715472
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  Vale destacar outra observação importante para comparar com a fala da 

personagem Mônica em inglês. No português brasileiro, o uso de diminutivos nem 

sempre é utilizado para indicar diminuição de tamanho, mas pode assumir as mais 

diferentes significações, dependendo de como for usado.  

Os diminutivos, muitas vezes, indicam as emoções ou intenções do falante. A 

personagem está indignada e faz a pergunta em inglês utilizando a palavra “house’’, 

mas já em português, mesmo indignada, utiliza a palavra no diminutivo “casinha’’, pois é 

dessa maneira que crianças brasileiras se referem a essa brincadeira, mas não que 

isso tenha relação com o tamanho da casa, mas sim por serem crianças, parece mais 

adequado utilizar o diminutivo, trazendo uma ideia de afetividade à brincadeira. 

Interessante pensar que mesmo se tratando de uma brincadeira entre as 

crianças, no inglês utiliza-se a colocação “to play house’’, enquanto em português não 

seria nada comum escutar crianças dizendo que vão “brincar de casa’’... isso seria 

muito formal aos nossos ouvidos. Contudo, é possível que na língua inglesa se tenha o 

diminutivo ou aumentativo com o uso de alguns adjetivos como little ou big, por 

exemplo. 

Conforme se pode observar na capa de um dos exemplares de Monica’s gang 

utiliza-se “little Fabio’’ que no português brasileiro fse traduz como “Fabinho’’. Essa é 

uma das diferenças no inglês, uma vez que os sufixos -inho e -inha não existem na 

língua inglesa. 

 

 
Fonte: http://www.inglesnosupermercado.com.br/reading-16-dicas-para-aumentar-sua-compreensao-em-leitura-em-ingles/ 

http://www.inglesnosupermercado.com.br/reading-16-dicas-para-aumentar-sua-compreensao-em-leitura-em-ingles/
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Falando sobre as características do português brasileiro, para pós graduandos 

americanos, Lauand (2013, p.XX) chama a tenção para o diminutivo: 

 

Como dizíamos, a linguagem revela a realidade antropológica. No 
clássico Raízes do Brasil13, ao analisar o brasileiro como “homem 
cordial” e suas virtudes (e, claro, também as disfunções...), que “são 
antes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente 
rico e transbordante” (e não “boas maneiras” ou civilidade...), Sérgio 
Buarque de Holanda faz esta importante sugestão: “Um estudo atento 
das nossas formas sintáxicas traria, sem dúvida, revelações preciosas a 
esse respeito”. O próprio autor ilustra o caráter revelador da linguagem 
com: “Nosso pendor acentuado para o emprego dos diminutivos. A 
terminação ‘inho’, aposta às palavras, serve para nos familiarizar mais 
com as pessoas ou os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. 
É a maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos e também de 
aproximá-los ao coração”. (ed. cit.)” Para ficarmos com alguns 
exemplos, fomos educados a atenuar tudo com diminutivos; assim, 
alguns dos enormes e sangrentos espetos do rodízio de carnes são 
diminutivos de carteirinha, como “maminha” e “fraldinha”; e muitos outros 
viram diminutivo ao serem oferecidos, “coraçãozinho” e “franguinho”, 
acompanhados talvez de uma “caipirinha”, que sempre dá uma 
animadinha para manter aquele papinho etc. Até nossos criminosos e 
contraventores são afetivamente designados por Carlinhos, 
Fernandinho, Marcinho etc.  

   

Ao analisar as capas das duas edições a seguir, é possível perceber que não só 

as roupas e cores das capas são diferentes, mas também, a pergunta que é feita, pois 

há um sentido totalmente diferente. Na versão em português, a pergunta se refere a 

algo mais sério como “Quer namorar comigo?’’ e na versão em inglês a pergunta 

“Would you like to go out?’’ é apenas um convite feito por Cebolinha para sair com 

Mônica. Mesmo analisando as revistas, não é possível entender o motivo dessas 

alterações.    

                                            
13 Citarei pela ed. eletr. http://filosofiabrasileiracefib.blogspot.com.br/2013/01/sergio-buarque-de-holanda-cap.html. 
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Fonte: http://webwreckage.com/love-dcnu-sales-numbers-september-2011/ 

 

A seguir, são apresentados alguns exemplos de títulos das HQs da Turma da 

Mônica e suas respectivas versões para o inglês americano. 
 

Quadro 2 -  Títulos de capas da Turma da Mônica  

Original title Translated title American English title 

Venha à Minha festa Come to My Party Must Bring Doll 

Chico Bento em: A hora da Onça 

beber Água 

Chico Bento in: The time of Jaguar 

drinking Water 

Chuck Billy in: The Thirsty 

Jaguar 

Brincando de Boneca Playing Doll Playing House 

A Máquina do Tempo... De novo? The Time Machine... Again? Time Machine Part II 

Duelo em Quadrinhos Duel in Comics A Cartoon Duel 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Monica's_Gang 

  

O que se pode analisar no quadro 2, é que a linguagem da versão em inglês americano 

tem uma característica que para o leitor nativo de inglês, parece mais próxima de sua 

cultura. O tradutor geralmente faz essas adaptações do título, para aproximar as 

histórias de seu público.  

 Analisando o título “Brincando de boneca’’, a tradução ficaria “Playing doll’’, 

porém dessa forma, há um trabalho do tradutor de pesquisar se o título de fato tem 

coerência com o entendimento do público de língua inglesa ou se esse público 

http://webwreckage.com/love-dcnu-sales-numbers-september-2011/
http://en.wikipedia.org/wiki/Monica's_Gang
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desconhece esse título. Cabe ao tradutor analisar qual é a versão mais adequada para 

a língua de saída e tomar muito cuidado para não deixar o título bizarro ou até mesmo 

misterioso. Caso que aconteceu, por exemplo, com o livro “The Servant’’, do escritor 

James Hunter, pois na obra foi trocada a tradução literal “O Servidor’’ pelo título “O 

Monge e o Executivo’’, trazendo muito mais brilho à obra. É interessante pensar que 

nesse momento o professor pode dar esses insights aos alunos, preparando-os e 

apontando essas diferenças tão essenciais.  

  Pode-se analisar, também, quando a versão em inglês americano simplifica a 

linguagem, como é o caso do título “A Máquina do Tempo... De novo?’’ que em sua 

tradução literal “The Time Machine...Again?’’ e na versão em inglês americano “Time 

Machine part II’’. O que é interessante pensar é que muitas vezes a língua inglesa 

ignora o fato da emoção, pois quando simplifica o título, talvez não deixe a mesma 

curiosidade que teria com a palavra “Again’’ no título, uma vez que esse “De novo’’ traz 

um mistério, mas em contrapartida, há que se pensar que é na versão “Time Machine 

part II’’ que o tradutor deixará o leitor de língua inglesa mais próximo de sua cultura.   

 Esse é também o caso de simplificação do título “Chico Bento em: A hora da 

onça beber água’’, com a tradução literal “Chico Bento in: The time of Jaguar drinking 

water’’ e na versão em inglês americano “Chuck Billy in: The thirsty Jaguar’’. Pode-se 

perceber, mais uma vez, a versão simplificada, ou seja, econômica em palavras e que 

trouxe o mesmo sentido.  

 O autor Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco, afirma em seu livro Linguagem e 

Filosofia, que compreender uma palavra é justapô-la a outras, com as quais é 

geralmente usada, e também a outras que não o são.  

 Cabe destacar que se ao recorrer à tradução do Google tradutor, os títulos 

permaneceriam literais em sua versão em língua inglesa e, para entender a melhor 

adaptação para a língua de saída, precisaríamos de um trabalho do tradutor, pois essa 

função, é sem dúvida, de um tradutor e não dos eletrônicos. 
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Fonte: http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf 

 

 
 As HQs podem ser utilizadas como um recurso didático e de aprendizagem, 

deixando clara a riqueza de recursos linguísticos desse gênero textual. Vale salientar a 

importância de o professor trabalhar esse gênero e tornar as aulas mais divertidas. O 

professor pode utilizar as HQs como um recurso a mais que permitirá ao aluno 

descobrir o prazer de conhecer diferentes formas de diálogo, bem como saber 

interpretá-los. 

  

 

 

 
 

http://www.hottopos.com/notand31/77-88JeanJuliana.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Quanto aos outros, os que põem em prática a minha prática,  

que se esforcem por recriá-la, repensando também  
o meu pensamento. E ao fazê-lo, que tenham em mente  

que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto,  
histórico, social, cultural, econômico, político,  

não necessariamente idêntico a outro contexto.  
(Paulo Freire) 

  

 Espera-se que a contribuição desta pesquisa, entre outras, esteja na tentativa de 

relacionar a linguagem humana à educação, com o objetivo geral de abordar duas 

línguas, especificamente, o português do Brasil e o inglês dos EUA, e demonstrar a 

relevância das diferenças culturais da linguagem e do pensamento dessas línguas 

analisadas. No que se refere aos objetivos específicos, foram analisados termos de 

ambas as línguas (português brasileiro e inglês norte-americano) relacionando algumas 

diferenças culturais da linguagem/pensamento, por meio de glossários, que serviram 

para analisar a importância dessa pesquisa no processo ensino-aprendizagem, 

principalmente voltado ao estudo da língua inglesa. 

 Evidentemente, não houve a mínima pretensão de dar algum tipo de resposta 

operacional, formulável em regras, expressa em bem comportados padrões próprios de 

ciências exatas. Buscou-se, simplesmente, apresentar e discutir uma série de casos, de 

algum modo típico, que possam manifestar uma “conexão de sentido” das relações 

propostas nas perguntas. 

 Procurou-se inicialmente, no capítulo I ressaltar a importância dos aspectos 

culturais dessa relação linguagem/pensamento. No caso do ensino de línguas, além da 

aprendizagem de regras e exceções da gramática etc., abriu-se a discussão para um 

âmbito mais amplo de compreensão da realidade humana. Conforme revela o linguista 

David Crystal, deve-se saber o que é socialmente mais adequado a cada situação.  
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 No segundo capítulo, elaborou-se a construção de um glossário dedicado ao 

caráter dual da língua, para que o professor de língua estrangeira reconheça a 

relevância desse conhecimento ao ensinar. 

O estudo da etimologia das palavras foi realizado no capítulo III, pois dentro do 

estudo de línguas há a necessidade de se entender a história e os reais significados 

das palavras, compreendendo que não é o vocabulário o que determina a fluência de 

uma língua, mas considera-se que os professores necessitem desse conhecimento 

como forma de aprimoramento do que ensinam. 

 Considerando a admiração pelas HQs da Turma da Mônica, optou-se por 

compartilhar, no capítulo IV, como essas histórias podem contribuir para a 

aprendizagem de língua inglesa. 

 Para Vygotsky (1998), é por meio da interação e comunicação com o outro social 

que avançamos na aprendizagem e isso é um processo que ocorre durante a história 

do ser humano com a mediação da inguagem. A linguagem é como um produto social e 

é ela que permite a mediação entre o sujeito e o objeto. Desse modo, as interações 

sociais são fundamentais para o desenvolvimento do sujeito. 

 A linguagem é defendida por Noam Chomsky (1968) como uma faculdade inata 

da mente do ser humano e o foco principal desta pesquisa reside no sentido, no 

significado e na interação e não na simples manipulação de formas linguísticas.  

 Há que se ter em mente que os alunos não aprendem e não se interessam 

somente pela língua, mas sim, e principalmente, em utilizá-la. Ensinar e aprender uma 

língua não são funções fáceis e não há receitas didáticas prontas que revelam como 

deve ser feito, mas há ideias a serem analisadas e reflexões para algumas situações no 

ensino. 

 Nesta pesquisa, seguindo Josef Pieper, a linguagem passou a ser um laboratório 

e para responder às perguntas de pesquisa, buscou-se demonstrar por meio da 

elaboração de glossários, termos que justificassem a escolha deste tema, pensando 

nas informações filosóficas, sociológicas e históricas. 
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 David Crystal (2012) foi de grande relevância nos fundamentos teóricos das 

análises feitas acerca da interação linguagem e antroplogia filosófica. 

 O uso da linguagem, a comunicação e a prática social não devem ser fatores 

isolados, uma vez que tudo está ligado à cultura. Os aspectos socioculturais de uma 

língua são extremamente importantes para que a comunicação seja bem-sucedida. 

 Finalizando estas considerações, espera-se que esta pesquisa possibilite um 

aprimoramento do ensino de língua inglesa e que a leitura deste texto, assim como de 

outros, complemente e proporcione a reflexão, a criação de novas ideias e, se for 

possível, a reorganização do processo de ensino e aprendizagem de uma língua 

estrangeira. 
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