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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como principal objetivo, identificar o uso do inglês no dia a 

dia. Para dar suporte ao objetivo geral, foi estabelecido os seguintes objetivos 

específicos: Identificar o uso do inglês em termos cotidianos, em marcas, 

logomarcas, etc.; A pesquisa foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto e exploratória com a aplicação de questionário especifico para esta 

finalidade. Por meio dos resultados foi possível constatar claramente que a maioria 

das pessoas entrevistadas fazem uso do idioma inglês, conhecem muitas 

expressões, palavras e termos da língua citada e não se dão conta nem admitem tal 

fato. É possível perceber desta simulação que estamos cercados pela língua 

inglesa, pois falamos o inglês automaticamente sem perceber que o idioma está 

inserido de modo gradativo no cotidiano. Por isso o aprendizado e a compreensão 

do idioma tornou-se absolutamente necessário, para quem vive em um mundo 

globalizado, e dependente da super potencia que é os Estados Unidos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A Língua Inglesa esta se tornando cada vez mais substancial na vida das 

pessoas. Afinal, o inglês é um idioma globalizado, pois através dele é possível a 

comunicação em todo o mundo. 

  Tal língua esta ganhando tamanha força, e se tornando tão fundamental, que 

surge a necessidade de demonstrar que o idioma está inserido no cotidiano dos 

brasileiros, mesmo que muitos não apreciem e não entendam, ou acreditam não 

entender, pois todos são usuários frequentes do idioma e possuem a capacidade de 

identificar o mesmo, apesar de não se darem conta disso. 

 Este trabalho expõe alguns termos que são muito usados no dia a dia dos 

brasileiros e que corroboram para evidenciar o quanto o inglês faz parte da vida das 

pessoas. 

 Para isso aplicou-se um questionário com o intuito de identificar o grau de 

conhecimento, da língua inglesa; avaliando a compreensão dos termos básicos 

usados no cotidiano das pessoas. 

 

3. OBJETIVOS 

  O presente trabalho tem como principal objetivo geral, identificar o uso do 

inglês no dia a dia. 



  Para dar suporte ao objetivo geral, foi estabelecido os seguintes objetivos 

específicos: Identificar o uso do inglês em termos cotidianos, em marcas, 

logomarcas, etc.; 

4. METODOLOGIA 

 

  Para esta pesquisa, escolheu-se como método a pesquisa exploratória, que 

consiste em estabelecer critérios, métodos ou técnicas para elaboração de uma 

pesquisa. 

  Afirma SEVERINO (2002, p. 123) "A pesquisa exploratória busca apenas 

levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objetivo." A pesquisa aqui 

realizada segue o caráter qualitativo. 

  Para tanto foram coletados dados por meio de questionário, aplicado aos 

alunos ingressantes no curso de pedagogia, em 12 de junho de 2015 e foram 

validados 30 questionários. 

  Os dados coletados foram tabulados e organizados em uma tabela, 

posteriormente expostos por meio de um gráfico para facilitar a visualização dos 

resultados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. A introdução do inglês no Brasil 

 

 Segundo GOMES (2010), no dia 28 de janeiro de 1808, D. João assinou a 

carta que regia a abertura dos portos a todas as nações, autorizando assim a 

importação de produtos, fato esse que executava uma divida que foi adquirida em 

outubro de 1807, negociado pelo embaixador português Dom Domingos de Souza 

Coutinho, que assegurava a proteção pela mais preparada e famosa marinha 

britânica, que protegeria o precário Portugal em sua fuga para o Brasil, do temeroso 

Napoleão Bonaparte que a muito perseguia tal país, a viagem teve seu destino 

concluído e com isso os ingleses abriram uma base naval britânica no Brasil. 

Mediante tal liberdade nos portos brasileiros, uma leva de comerciantes 

ingleses fundaram para si uma sociedade de navegantes, os portos foram 

dominados com tecidos, serrotes, cordas, mantas e até patins de gelo, vendidos a 



um preço acessível devido a novas técnicas desenvolvidas com a revolução 

industrial, fato esse em que mostra a super potência que a Inglaterra se tornou. 

Conhecendo a fragilidade do seu protegido Portugal e a dependência de D. 

João, a Inglaterra obtinha pleno controle da situação, fazendo com que o Brasil se 

tornasse uma estratégia comercial, tendo assim muito mais atenção do que com sua 

própria metrópole, com isso os afortunados ingleses ganharam o direito de ter 

residências fixas, bem como entrar e sair no país. 

Muitos produtos como cobertores de lã, substituíram o couro de vaca, os 

patins de gelo se tornavam facas, ferraduras e outros objetos metálicos. 

A língua inglesa adentrou o Brasil de forma silenciosa, pois começou a ser 

inserida por meio de seus traços culturais, hábitos, tendências em vestuário como o 

uso do chapéu, casacos, luvas (confeccionadas com tecidos ingleses), louças entre 

outros itens. Esse processo ocorre através das interações culturais e econômicas 

estabelecidas entre as nações acima mencionadas.   

O relacionamento entre Brasil e Inglaterra é tão antigo que se pode dizer que 

se mistura com a própria história de nosso país. “ a presença da cultura britânica no 

desenvolvimento do Brasil, no espaço, na paisagem, no conjunto da civilização do 

Brasil, é das que não podem ser ignoradas pelo brasileiro interessado na 

compreensão e na interpretação do Brasil” (Freyre, 1922 apud Dias, 1999, p.37). 

 

5.2 Tipos de inglês 

 

A língua inglesa esta presente em todo o mundo, dentre tantos países tendo-a 

como idioma oficial o inglês britânico e o inglês americano são que se destacam 

causando muitas duvidas para quem quer iniciar seus estudos, sendo que focar na 

diferença seria o item de menor importância, pois o inglês britânico é o idioma inicial 

que originou inúmeras variações, mas não alterando drasticamente seu contexto ou 

significado apesar de fala e escrita diferente em algumas palavras. 

O inglês britânico é falado na Inglaterra, mas com o passar dos anos e 

influências sofreu grandes alterações tornando-se uma língua franca, para qualquer 

lugar do mundo, mas o destaque fica para o inglês americano que curiosamente não 

tem uma língua oficial em seu país os EUA, lá cada estado pode ter sua própria 

língua oficializada, tendo apenas como exigência a presença do inglês, porém 

podendo existir outro dialeto paralelo a este como: O Havaí opta pelo uso do inglês e 



o havaiano; o Novo México tem o inglês e o espanhol assim como a Califórnia; já a 

Louisiana utiliza o inglês e o francês como oficiais. 

Em dias atuais o inglês americano é particularmente o mais influente, 

justamente pela dominância dos EUA no cinema, televisão, música popular, 

comércio e tecnologia, portanto aprender este novo idioma facilitará a comunicação 

em vários continentes. 

Quando se trata de estudos alguns países entram em destaque, são eles: o 

Reino Unido, Irlanda, EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, tais 

países possuem o inglês como língua oficial. Diferentes fatores motivam tal 

interesse, pois alguns querem um país com o preço acessível, enquanto outros 

buscam um país com grandes diversidades culturais para aproveitarem ao máximo a 

experiência. 

 

5.3 O inglês e o marketing global 

 

  A partir da universalização do inglês, usado em viagens, em negócios, na 

tecnologia como em computadores, videogames, celulares e aparelhos eletrônicos 

em geral, surgiu no Brasil por volta de 1954 o termo denominado Marketing que foi 

traduzido como mercadologia, mas que no inglês quer dizer ação no mercado. 

  O marketing é um processo que elabora um planejamento de divulgação 

realizado por meio de canais de comunicação ou contato direto, onde o individuo 

define ou especifica seu produto, empresa ou marca. LAS CASAS (1997). 

  Dentro do marketing foram surgindo outros termos como o Merchandising 

(exposição de produtos), o Business (negócios, empreendimento), Telemarketing 

(marketing desenvolvido através da comunicação), Design (projeto visual), Delivery 

(entrega), Standard (padrão, modelo), Stand by (disponibilidade), System (sistema) 

entre muitos outros. 

  Para grandes empresas globais que vendem e divulgam seus produtos em 

diversos países, o uso de slogans em inglês ultrapassa fronteiras e valoriza ainda 

mais a marca. 

  É preciso lembrar que uma grande parte desses produtos nem é produzida no 

mesmo país, visto que em grandes empresas os produtos tem suas partes 

fabricadas em locais diferentes pelo mundo. 



  Afirma CANCILINI (1999.p. 41) quando compramos um carro Ford montado 

na Espanha, com vidros feitos no Canadá, carburador Italiano, radiador Austríaco, 

cilindros e baterias ingleses e eixo de transmissão Francês. O processo de produção 

é fragmentado, fabricado cada parte dos bens nos países onde o custo é menor. Os 

objetos perdem a relação de fidelidade com os territórios originais.  

 Assim como são fabricados em países diferentes, também são 

comercializados em países diferentes e então há necessidade de um uma única 

linguagem para vender este produto, um único nome e um único slogan que definia 

esta marca, como afirma FERNANDES (2011.p.15) 

  Desta forma os brasileiros são bombardeados o tempo todo com expressões 

em Inglês, que desejam vender um produto ou uma marca e até mesmo vender uma 

ideologia, de que o Inglês torna o produto mais chique ou mais atrativo para 

determinado público. 

  Algumas marcas usam o slogan em inglês de forma unificada para todos os 

países, como por exemplo: 

 

Figura 1 – Slogan em Inglês 

                       

  

Fonte: Imagens da internet, 2015. 

 

6. RESULTADOS 

 

Segue abaixo o resultado do questionário aplicado que demonstra que entre 

as pessoas que responderam o questionário grande parte sabe identificar termos em 

inglês o que mostra que o idioma está inserido de modo inquestionável na vida das 

pessoas. 

  Todos os entrevistados são alunos ingressantes no curso de pedagogia da 

Uniesp de Auriflama, todos são do sexo feminino e a maioria (40%) possui entre 19 

e 25 anos Gráfico 1) e 77% afirmam que gostam de inglês (gráfico 2). 



 

 

Gráfico 1 – Idade dos Entrevistados 

 

Gráfico 2 - Gosta do idioma inglês 

 

Fonte: O uso do inglês no dia a dia, uma pesquisa exploratória, 2015. 

 

  O gráfico 03 corresponde ao conhecimento das pessoas referente as palavras 

estrangeiras utilizados em seu cotidiano. Pode-se observar que apenas o termo 

what´s up teve o percentual de erros superior ao percentual de acertos. 

 

Gráfico 3 – Teste de Conhecimento de Termos em Inglês

 

Fonte: O uso do inglês no dia a dia, uma pesquisa exploratória, 2015. 

 

  No Gráfico 4 é apresentado uma análise coletada e interpretada de todos 

percentuais de resposta, fica claro e evidente que os entrevistados têm uma boa 

orientação das expressões utilizadas em seus dia a dia. 

 



  

 

Gráfico 4 – Índice de reconhecimento das palavras em inglês. 

 

Fonte: O uso do inglês no dia a dia, uma pesquisa exploratória, 2015. 

 

  No gráfico 5 é possível identificar que, mesmo gostando de músicas em 

inglês, os entrevistados não entendem a letra ou a mensagem descartando assim de 

forma clara como mostra acima seu uso no dia a dia, mesmo que tal idioma possa 

influenciar o futuro profissional. 

 

Gráfico 5 – Teste de Conhecimento de Termos em Inglês 

 



Fonte: O uso do inglês no dia a dia, uma pesquisa exploratória, 2015. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Foi observado que a sociedade faz uso constante do idioma, apesar de 

muitas pessoas não gostarem ou não entenderem o inglês, todos falam e usam a 

língua no cotidiano, mesmo sem perceber ou gostar. 

Ainda há muitas críticas e muita resistência da parte de muitas pessoas em 

aceitar a inclusão do idioma, pelo fato de considerarem que ao inserir 

estrangeirismos, a linguagem do nosso país perde a originalidade e identidade. Isso 

se deve ao fato de muitas se sentirem inferiorizadas pela superpotência que é os 

Estados Unidos, por isso não aceitam a imposição da linguagem e da cultura 

americana. 

Por outro lado a maioria dos brasileiros são consumidores de músicas 

internacionais americanas, e idolatram seus ídolos que as cantam.  

Conclui-se então que é possível apreciar a língua inglesa, mesmo sem 

entender o significado das palavras ou o modo como são faladas, ou seja, talvez o 

mais interessante seja isso, o desconhecido, pois parece que o incompreensível 

atrai as pessoas. 

Muitos fazem uso da língua por achar chique ou sofisticado usar 

estrangeirismos, por exemplo, muitas lojas acrescentam o apóstrofo no nome de seu 

estabelecimento, (Doufer’s), simplesmente por achar que a loja se torna mais 

elegante e sofisticada inclusive até perdem propaganda de boca a boca pelo simples 

fato do atual cliente não conseguir passar o nome da empresa pra um futuro cliente 

adiante.   

As empresas não se preocupam mais em ter um nome nacional em seu 

produto, principalmente as multinacionais, pois acreditam que isso valoriza sua 

marca e produto, enquanto muitos nem saberão de que se trata, existe a 

necessidade de estrangeirismo no comércio para os que entendem o idioma e o 

mercado pois sabem o sucesso que faz uma empresa ter um nome internacional, já 

os que não compreendem o usam apenas para dar um toque especial ao nome 

chamando a atenção para um possível ambiente também sofisticado. 

Para ilustrar este fato vamos imaginar a seguinte situação: Uma pessoa 

acorda de manhã e se levanta de uma cama KING SIZE, liga seu NOTEBOOK, 



checa seus E-MAILS, pega seu SMARTPHONE, e manda uma mensagem para um 

amigo pelo WHATS’APP. 

Conectar-se ao TWITTER, FACEBOOK e INSTAGRAM e tira uma SELFIE 

para compartilhar com os amigos. Em seguida vai para a academia STUDIO LIFE, 

onde malha ao som de BEYONCE. Depois de um treino intenso com seu 

PERSONAL TRAINER, vai até o SHOPPING comer um HAMURGUER e tomar um 

MILK SHAKE no Mc DONALD’S. Após o lanche vai para o WORK em uma LAN 

HOUSE chamada SMART WORLD. Ao final do dia volta para HOME em seu FORD 

que possui AIR BAGS, liga o GPS, e segue na expectativa do próximo capitulo da 

novela I LOVE PARAISÓPOLIS, que irá assistir em sua SMARTV. 

É possível perceber desta simulação que estamos cercados pela língua 

inglesa, pois falamos o inglês automaticamente sem perceber que o idioma está 

inserido de modo gradativo no cotidiano. 

         Por isso o aprendizado e a compreensão do idioma tornou-se absolutamente 

necessário, para quem vive em um mundo globalizado, e dependente da super 

potencia que é os Estados Unidos. 
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