
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E 

LINGUAGENS 

 

 

 

 

 

 

BRUNO DE SOUZA SAMPAIO 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLICISMOS NO COMÉRCIO E A GLOBALIZAÇÃO: 

CRENÇAS SOBRE A LÍNGUA/CULTURA INGLESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA  

 2015 



BRUNO DE SOUZA SAMPAIO 

 

 

 

 

 

 

ANGLICISMOS NO COMÉRCIO E A GLOBALIZAÇÃO: 

CRENÇAS SOBRE A LÍNGUA/CULTURA INGLESA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Letras: Cultura 
Educação e Linguagens – PPGCEL, linha 
de pesquisa: Linguagens e Educação, 
como pré-requisito obrigatório para a 
obtenção do título de Mestre em Letras: 
Cultura, Educação e Linguagens.  
 
Orientador: Prof. Dr. Diógenes Cândido 
de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA  

 2015 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S181a 

 
 
 
 
Sampaio, Bruno de Souza. 
          Anglicismos no comércio e a globalização: crenças sobre 
a língua/cultura inglesa. / Bruno de Souza Sampaio, 2015. 
          127f. 
          Orientador (a): Diógenes Cândido de Lima. 
          Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Letras: 
Cultura, Educação e Linguagens, Vitória da Conquista, 2015. 
          Inclui referências. 75 – 78. 
          1. Língua inglesa – Anglicismo. 2. Língua inglesa - 
Comércio. I. Lima, Diógenes Cândido de. II. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-Graduação 
em Letras: Cultura, Educação e Linguagens. T. III. 
                                                                    CDD: 421 
 
 
 
 

 

Catalogação na fonte: Cristiane Cardoso Sousa - CRB 5 / 1843 

Campus Vitória da Conquista - BA 

 

 

 

 

 

 



BRUNO DE SOUZA SAMPAIO 

 

 

 

 

 

ANGLICISMOS NO COMÉRCIO E A GLOBALIZAÇÃO: 

CRENÇAS SOBRE A LÍNGUA/CULTURA INGLESA 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Letras: 
Cultura, Educação e Linguagens da 
Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia – UESB, para obtenção do título de 
Mestre em Letras. 

 
 
 
 
 
Data de Aprovação ____/____/_______ 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima (Orientador) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Lucas Santos Campos (Examinador interno) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

 

_________________________________ 

Prof. Dra. Cristina Arcuri Eluf Kindermann (Examinador externo) 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, criador de todas as coisas, por ter me concedido a 

oportunidade de elaborar e concluir este trabalho e por sempre estar do meu lado 

me amparando. Ele é minha esperança e meu maior motivo de viver. Obrigado, 

Jesus!  

 

Agradeço a Nossa Senhora, minha mãe. Obrigado por interceder por mim nos 

momentos de súplica. 

 

Aos meus pais, João e Guiomar, por sempre terem acreditado em mim.  

 

Às minhas irmãs, Larissa e Islane, pelo companheirismo diário. 

 

Aos meus avós, Valdete e João, por serem uma fonte de inspiração. 

 

Aos meus tios e tias, principalmente a Maria Alda, minha primeira professora. Foi ela 

quem plantou esta semente. Agradeço e dedico este trabalho a ela. 

 

Aos primos e amigos que me proporcionaram momentos de descontração quando 

me foram precisos. 

 

A João Henrique, que me ajudou na elaboração do anteprojeto submetido e 

aprovado pelo programa. 

 

Aos colegas do mestrado, pela amizade e parceria. Principalmente aos 

companheiros de viagem Jamile Passos, Sylvia Gusmão e Fábio Sandes. Agradeço 

também a Tainá Almeida pela solidariedade de se colocar à disposição para ajudar-

me e pela colaboração bibliográfica. 

 

Ao Professor Dr. Diógenes Lima, meu orientador, por sua contribuição no 

desenvolvimento deste trabalho. Agradeço pelo auxílio, pela paciência e por sua 

gigantesca humildade, na relação professor-aluno, durante as orientações.  

 



Aos professores do PPGCEL pela contribuição teórica durante o cumprimento dos 

créditos. 

 

Ao Professor John Schmitz, pelas excelentes contribuições recebidas no exame de 

qualificação.  

 

Ao Professor Lucas Campos, pelas também excelentes contribuições que recebi na 

qualificação e por ter aceitado fazer parte da banca examinadora. 

 

À professora Cristina Eluf, um exemplo de profissional e uma professora singular. 

Você é uma inspiração. Obrigado por toda ajuda! 

 

E, por último, à Capes pelo apoio e financiamento desta pesquisa; à UESB e ao 

PPGCEL por terem me aprovado na seleção de 2013, pois acreditaram em mim e na 

possível realização deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

SAMPAIO, Bruno de Souza. Anglicismos no comércio e a Globalização: crenças 
sobre a língua/cultura inglesa. Dissertação de Mestrado em Letras: cultura, 
educação e Linguagens. Orientador: Prof. Dr. Diógenes Cândido de Lima.   
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2015. 
 

Esta pesquisa investigou as crenças sobre a (super)valorização do inglês por meio 
dos anglicismos presentes no ambiente comercial de Vitória da Conquista. 
Participaram da pesquisa funcionários e proprietários de estabelecimentos 
comerciais que aderiram ao uso (escrita) de palavras/expressões derivadas do 
inglês em seus locais de trabalho. Dessa maneira, o intuito deste trabalho foi 
verificar nos discursos dessas pessoas traços, crenças, ideologias, visões e 
posicionamentos a respeito da língua inglesa, para, daí, poder entender o porquê de 
se usar nomes para seus estabelecimentos derivados do inglês ao invés do 
português, idioma oficial do Brasil. Procurou-se, ainda, neste trabalho, abordar 
questões como língua e poder, políticas linguísticas, preconceito linguístico, mitos 
sobre superioridade de línguas, língua como propulsora de status social, além de 
estranheza e acomodação de vocábulos estrangeiros no contexto sociocultural 
brasileiro. Esta pesquisa é de cunho qualitativo, portanto foram feitas entrevistas 
gravadas com base em perguntas pré-estabelecidas. A análise do material coletado 
foi feita com base na interpretação do conteúdo, isto é, trata-se te um trabalho de 
cunho interpretativista; para isso, foi necessário o uso da Linguística de Corpus que 
serviu como um aporte metodológico para a análise dos dados, a fim de buscar 
possíveis respostas para esse fenômeno que atinge não só o Brasil, mas vários 
outros países. Os resultados apontaram para o registro de três crenças principais, 
sendo elas: i) a superioridade linguística da língua inglesa; ii) os anglicismos são 
úteis, mas não se pode desvalorizar a cultura nacional; iii) o inglês como um motor  
propulsor de credibilidade. Por fim, além de analisar as crenças a respeito do uso 
dos anglicismos nesse ambiente comercial, as fachadas das lojas foram 
fotografadas e analisadas de acordo com a teoria social control of meaning, de 
Kress e Van Leeuwen. A teoria apresentou-se com legitimidade, fortalecendo e 
concretizando as ideias de Globalização e Pós-modernidade.  
 

Palavras-chave: Anglicismos. Comércio. Crenças. Língua inglesa. Língua 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This Master Thesis investigated the beliefs about the (super) appreciation of English 
language through the anglicisms in the commercial environment of Vitoria da 
Conquista. The Survey participants were employees and owners from several stores 
who joined the use (written) of words/expressions derived from the English language 
in their workplaces. The purpose of this study was to register, in the speech of these 
people, traits, beliefs, ideologies, viewpoints and attitudes about the international 
language, and then it is possible to get some answers about the use of these words 
in a Brazilian social environment. Moreover, this research aims to address issues 
such as language and power, language policies, linguistic prejudice, superiority 
myths about language, language as a driver of social status, and strangeness and 
accommodation of foreign words in the Brazilian socio-cultural context. It is a 
qualitative research in which recorded interviews with predetermined questions have 
been done. The analysis of the collected material was made from the interpretation of 
the content - i.e., it is an interpretative work. Corpus Linguistics served as a 
methodological approach for the interpretation of the data, in order to find possible 
answers to this phenomenon that affects not only Brazil, but several other countries. 
The results show three main beliefs, as follows: i) linguistic superiority of English; ii) 
the anglicisms are useful, but we can not devalue the national culture; iii) English as 
a credibility object. Finally, in addition to analyzing beliefs about the use of anglicisms 
in a Brazilian commercial environment, storefronts were photographed and analyzed 
according to the “social control of meaning” theory by Kress and Van Leeuwen. The 
theory has legitimacy, strengthening and embodying the ideas of Globalization and 
Post-modernity. 
 
 
Keywords: Anglicisms. Trade. Beliefs. English language. International language. 
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1INTRODUÇÃO 

 

Por ser professor de LI recém-formado, tinha o interesse de estudar mais 

sobre essa língua na pós-graduação, desde que fosse possível estudá-la 

relacionada aos seus aspectos sociais e, principalmente, culturais, visto que a 

cultura “é um sistema de signos em que a visão de mundo é compartilhada por meio 

do processo de interação humana” (LIMA, 2008, p. 91). Com base nisso, percebi 

que era possível realizar esse desejo por meio da Linguística Aplicada (LA), que, por 

sua vez, não concebe o estudo das línguas isolado de aspectos políticos, 

econômicos, culturais, para citar apenas alguns. Assim, como delimitação do objeto, 

surgiu o insight de estudar os anglicismos no meio comercial. A partir daquele 

momento, outras ideias relacionadas aos anglicismos foram surgindo e dando corpo 

a este trabalho. 

Desse modo, com esta dissertação, busco verificar as crenças sobre a 

(super)valorização do inglês na nossa vida em sociedade, trazendo para o centro da 

pesquisa funcionários e proprietários de estabelecimentos comerciais – da cidade de 

Vitória da conquista – que aderiram ao uso dos anglicismos em seus locais de 

trabalho.  

O propósito desta pesquisa é procurar nas falas de pessoas que trabalham no 

comércio traços, ideologias, visões, posicionamentos e crenças a respeito do inglês 

no ambiente de trabalho, para poder listar razões pelos quais são utilizados termos 

derivados do inglês em detrimento do idioma oficial do Brasil. Há, também, a 

necessidade de verificar um possível olhar crítico dessas pessoas (funcionários e 

proprietários), a respeito do tema; mais especificamente, observar se elas 

identificam fatores negativos na inserção dos estrangeirismos na nossa 

cultura/língua. Outro ponto também relevante para se verificar é a questão da 

acomodação desses vocábulos na nossa cultura/língua, para então identificar se 

eles (os anglicismos) são vistos como meramente estrangeiros ou se não causam 

mais nenhuma estranheza. 

Os objetivos deste estudo são: 
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1.1 Objetivo geral 

 

Relacionar explicações para a adoção de nomes derivados do inglês, em 

detrimento da adoção de nomes em língua portuguesa, para os estabelecimentos 

comerciais. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

1. Catalogar a acepção informada por cada participante da pesquisa para o 

nome do seu estabelecimento e relacionar motivos sobre a relevância dos 

anglicismos para o segmento comercial de acordo com suas declarações; 

2. Desdobrar e problematizar o mito da superioridade linguística e cultural da 

língua inglesa sobre outras línguas/culturas mediante possíveis crenças que 

apoiam ou contrapõem tais mitos; 

3. Fazer análises/interpretações das fachadas dos estabelecimentos 

comerciais de acordo com a teoria social control of meaning; 

4. Registrar, junto aos comerciantes de Vitória da Conquista, afirmações que 

exprimam juízo de valores (crenças) acerca da LI; 

5. Verificar se esses termos estão empregados de acordo com a estrutura 

gramatical da língua inglesa, se seu uso corresponde bem ou parcialmente 

com o significado da palavra/frase e identificar os termos mais recorrentes 

dentro do segmento comercial. 

 

Nessa perspectiva, as entrevistas com funcionários e comerciantes que 

abraçaram o uso dos anglicismos foram feitas com base em questões pré-

elaboradas. A interpretação dos dados foi realizada por intermédio da interpretação 

de conteúdo e também por meio da LC, que serve como um aporte metodológico, 

pois, através dela, pude armazenar uma espécie de banco de dados e extrair 

evidências linguísticas no que diz respeito ao uso dos anglicismos no comércio. 

Como afirma Teubert (1996), a LC é “a face moderna da linguística empírica” e nela 

a linguagem é compreendida como um fenômeno social, ou seja, os textos 

analisados pela LC são textos reais, e, com isso, envolvem amplamente questões 
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culturais e sociais. A LC, portanto, ajudou-me a fazer análises linguísticas com base 

nas evidências do corpus. Desse modo, reduziu o nível de subjetividade de uma 

possível interpretação particular dos fatos. 

Além das entrevistas, busco analisar as imagens das fachadas desses 

estabelecimentos comerciais (retiradas de dez importantes ruas/avenidas de Vitória 

da Conquista - BA), fundando-me nas teorias social control of meaning e Reading 

images (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). Ademais, a análise das fachadas 

também tem como foco avaliar as características dos nomes, ou seja, verificar se 

esses estão empregados de acordo com a estrutura gramatical da língua inglesa, se 

seu uso corresponde bem ou parcialmente ao significado da palavra/frase e 

identificar os termos mais recorrentes dentro do segmento comercial. 

Apesar de verificar que existem outros estrangeirismos, além dos anglicismos, 

espalhados pela cidade na qual a pesquisa foi realizada, não há intenção, neste 

trabalho, de analisá-los, nem fomentar discussões profundas sobre os mesmos, já 

que poderia deixar o estudo muito amplo, como também dificultar o desdobramento 

(análise e conclusões) sobre objeto de estudo.  

Dessa forma, abordar o tema dos anglicismos e expor a fala e a visão de 

pessoas que estão diretamente ligadas ao fenômeno de empréstimos linguísticos é 

entender melhor a expressão da nossa sociedade e, assim, refletir sobre a nossa 

identidade cultural de sujeito pós-moderno (HALL, 1999), uma vez que as 

identidades culturais dos sujeitos pós-modernos inclinam-se cada vez mais para o 

fracionamento/subdivisão.  

Este trabalho também abrange a temática das línguas/culturas hegemônicas, 

focando a possível visão de superioridade e inferioridade de línguas, que envolve 

questões ideológicas e sociais. Além disso, é válido lembrar a noção de aceitação e 

o que possivelmente favorece o uso desses anglicismos por essas pessoas; quais 

são e como acontecem essas influências de língua/cultura (primordialmente norte-

americanas). E, por fim, é feita uma análise do uso dos estrangeirismos dentro do 

contexto sociocultural de Vitória da Conquista, na Bahia. Assim, as perguntas que 

norteiam este trabalho são: 

 

1- Existe uma crença de superioridade da língua inglesa? Por quê? 

2- A língua inglesa representa status social? Como e Por quê? 

3- De que forma o uso do inglês pode ajudar/atrapalhar no comércio? 
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4- Os anglicismos são empregados de acordo com as normas gramaticais da 

língua inglesa? 

5- Esses anglicismos são vistos simplesmente como estrangeiros (ou seja, 

pertencem ao outro) ou já estão bem acomodados que nem causam 

estranheza ao usuário?  

6- A teoria social control of meaning, utilizada para fazer as análises das 

fachadas dos estabelecimentos, possui realmente algum fundamento? De 

que maneira? 

 

A LI é atualmente a língua internacional. Sua presença no mundo 

contemporâneo é cada vez mais notável. Por isso, ela tem se tornado, a cada dia, 

mais importante para a nossa vida profissional e também para a nossa inserção no 

mundo globalizado. É por meio dessa língua que diferentes povos estão cada vez 

mais próximos e conectados, pois, por conta da sua força política no mundo, 

podemos nos comunicar em quase toda parte do globo em inglês. Moita Lopes 

(2008) explica que a força política do inglês se deve à importância do Império 

Britânico no século XIX e ao predomínio dos Estados Unidos da América – com sua 

forte economia – após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o inglês é, sem dúvidas, a 

língua mais estudada em torno do planeta Terra. Conforme esse autor, 

 

[...] nenhuma língua experimentou o poder do inglês em tempos de 
domínio planetário. A estimativa é que mais de 1 bilhão de pessoas 
aprendam inglês atualmente [...], sendo que 375 milhões falam inglês 
como primeira língua e 750 milhões usem o inglês como segunda 
língua (MOITA LOPES, 2008, p. 314). 

 

Entretanto, todo esse avanço conquistado pela LI não tem agradado a todos, 

uma vez que muitos governos e mídias – de alguns países – estão preocupados. 

Isso porque a ascensão do inglês pode fazer com que ele, juntamente com a cultura 

norte-americana, penetre na cultura e no ambiente de outras nações. Moita Lopes 

(2008) aponta que alguns países, como França e Espanha, estão estabelecendo 

normas na tentativa de barrar a invasão do inglês em suas línguas, pois, para eles, o 

inglês poderia, de certa forma, destruir o francês e o espanhol falados na Europa. 

Alguns governantes do Brasil também tentaram criar leis para policiar o uso de 

palavras estrangeiras no português brasileiro, pois, para eles, esses estrangeirismos 

(principalmente anglicismos) usados em nossa língua poderiam dificultar, ou até 
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mesmo impossibilitar, a comunicação entre pessoas das zonas urbanas e rurais do 

território nacional.  

 O ponto culminante no Brasil ocorreu em 1999, quando o então Deputado 

Federal Aldo Rebelo apresentou um projeto de lei (Projeto de Lei 1676/99), a fim de 

censurar e proibir o uso de palavras estrangeiras no português do Brasil. Outro 

projeto semelhante surgiu no ano seguinte, em 2000, da Deputada Estadual Jussara 

Cony (Projeto de Lei nº 65/2000) do Rio Grande do Sul, com um propósito muito 

parecido com o anterior. A justificativa dos ex-deputados era defender o patrimônio 

cultural 1 do Brasil, pois, segundo eles, o uso de termos estrangeiros estaria 

corrompendo e destruindo aos poucos a nossa identidade cultural. Por conta disso, 

haveria uma urgente necessidade de se criar leis, para que essas (leis) pudessem 

barrar e controlar o uso de palavras estrangeiras no nosso cotidiano. 

Os projetos não foram aprovados, porém, provocaram discussão e reflexão a 

respeito do polêmico tema. Faraco (2001), juntamente com outros linguistas 

aplicados, manifestou descontentamento com a possível criação de tal lei, por meio 

do livro Estrangeirismos: guerras em torno da língua. Nessa obra, Faraco (2001) 

aborda questões como preconceito linguístico; língua como uma espécie de 

patrimônio da nação; políticas linguística, entre outras coisas. Sua forte posição 

contra as ideias do deputado Aldo Rebelo nos mostra dois discursos bastante 

antagônicos: por um lado, a visão da língua como algo plural e heterogêneo e, por 

outro, um discurso de purismo linguístico carregado de muito preconceito e de pouco 

conhecimento teórico sobre questões linguísticas.  

Linguistas Aplicados como Marcos Bagno (2001), José Luís Fiorin (2001), 

Sírio Possenti (2001) e o próprio Faraco (2001) entendem que as línguas são 

produtos de constantes mudanças e transformações, pois seus estados atuais são 

reflexos de fatores sociais, culturais e históricos que sempre acompanharam as 

comunidades através do tempo.  Já os deputados, enxergam (ou enxergavam) a 

língua – neste caso a língua portuguesa – como um objeto totalmente independente 

e singular, o qual poderia estar livre de qualquer influência externa. É como pensar 

que a língua portuguesa é uma língua “pura” e que, ao longo dos séculos, nunca 

sofrera nenhuma mudança, nem sequer pequenas transformações por conta de 

fatores culturais. Dessa forma, este argumento de purismo linguístico pode ser 

                                                           
1
 Visão homogênea e “fechada” de cultura. Na compreensão dos deputados, a cultura brasileira era 

um patrimônio da nação e qualquer modificação da mesma seria um ato de violação e dano ao país. 
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entendido primordialmente como um fator muito mais meramente político do que 

estritamente relacionado à linguagem.  

Esse posicionamento dos deputados deve-se, possivelmente, ao fato de que 

a nossa sociedade prioriza e determina uma forma de linguagem (norma culta) como 

a única legítima para ser usada em diversos contextos socioculturais, fazendo com 

que uma variante linguística possua um status social mais elevado, embora haja 

possibilidades diferentes de usar a língua(gem). De certo modo, tentar barrar 

influências externas em nossa língua equivale à tentativa de acabar com a variedade 

linguística de um idioma; é pensar que a língua é dotada de total homogeneidade e 

que seus falantes a usam em seus territórios de maneira idêntica e universal. 

Assim como a linguagem ordinária sofre preconceito por grande parte dos 

estudiosos acadêmicos (RAJAGOPALAN, 2010), acredito que o uso dos anglicismos 

se encaixa muito semelhantemente nesse tipo de situação. Isto é, esses anglicismos 

são desqualificados e vistos por muitos como uma anormalidade para as línguas; 

são interpretados como ervas daninhas que corrompem e destroem os idiomas e o 

“patrimônio cultural” de um povo. Por isso, faz-se necessário abordar esse tema de 

forma mais aprofundada para que possamos entender que os estrangeirismos são 

um fenômeno normal que sempre acompanhou diversas línguas no decorrer do 

tempo, embora atualmente seja bem mais perceptível, pois o inglês é, hoje, uma 

língua de nível mundial e sua influência sobre outras línguas/culturas é cada vez 

mais evidente. 

Dessa forma, olhar para as línguas e possuir um pouco de conhecimento 

linguístico-acadêmico, possibilita-nos perceber claramente que as línguas sempre 

passaram por processos de mudanças. Entretanto, na contemporaneidade, essas 

mudanças têm ocorrido de forma mais acentuada e acelerada. Em outras palavras, 

nós (sujeitos pós-modernos) somos diferentes de nossos antepassados justamente 

por conta da velocidade dos acontecimentos, e, dessa forma, possuímos identidades 

culturais cada vez mais fragmentadas e heterogêneas. Logo,  

 

O que, então, está tão poderosamente deslocando as identidades 

culturais nacionais [...]? A resposta é: um complexo de processos e 

forças de mudança, que, por consciência, pode ser sintetizado sob o 

termo globalização (HALL, 1999, p. 67). 
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Sendo esse um assunto muito polêmico, e que deve ser estudado, por já ter 

sido investigado pela LA e gerado várias produções acadêmicas, como livros e 

artigos científicos, veio-me à mente a necessidade de trabalhar com o tema 

estrangeirismos, mais especificamente com os anglicismos, que – por meio do 

processo de globalização2 – tornou-se um tema bastante recorrente, justamente por 

conta da soberania da língua inglesa.  

 

  

                                                           
2
 Entenda Globalização, aqui, como as novas tecnologias que aproximam línguas e culturas (MOITA 

LOPES, 2008).  
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2 BASES NORTEADORAS DA PESQUISA 

 

O fenômeno da globalização e a expansão da LI representam a composição 

inicial para a elaboração e concretização deste estudo. Partindo da LA, vi a 

oportunidade de estudar a língua inglesa de uma forma que não a isolasse de 

aspectos sociais, culturais e políticos, totalmente intrínsecos a qualquer língua, mas 

principalmente a essa por ser a língua da globalização (KUMARAVADIVELU, 2006). 

Como parte da delimitação do objeto, resolvi estudar os anglicismos, tão comumente 

presentes em nossas vidas. Também por este ser um tema extremamente relevante, 

já que é um fenômeno mundial.  

Portanto, os anglicismos têm se tornado cada vez mais uma tendência no 

mundo globalizado. O motivo é simples: a forte influência da língua inglesa na 

contemporaneidade. Copiosos motivos têm proporcionado ao inglês se infiltrar em 

diversas línguas/culturas nas últimas décadas, e isso tem feito com que os 

anglicismos promovam uma maior heterogeneidade linguística e cultural para muitos 

povos, característica essa que identifica/distingue o sujeito da Pós-modernidade3.  

Os estrangeirismos derivados do inglês, apresentados nesta dissertação, são 

especificamente os termos utilizados no meio comercial, já que é cada vez mais 

evidente a assiduidade com que tais termos são encontrados nesse segmento. Além 

disso, a curiosidade de refletir sobre as escolhas lexicais desses comerciantes foi o 

pontapé inicial para que fosse possível extrair, de suas falas, as crenças sobre esse 

idioma em um âmbito cultural brasileiro, pois entender melhor os anglicismos e as 

crenças relacionadas a essa língua significa ter uma compreensão mais satisfatória 

da nossa própria identidade cultural em seu processo de transformação atual, já que 

a língua inglesa parece ter vindo para reinar por muito tempo. 

Em virtude do processo de expansão e dominação do inglês estar totalmente 

relacionado a fatores políticos, o predomínio desse idioma está carregado de 

interesses econômicos e fatores ideológicos (JUSTINA, 2006), principalmente dos 

países mais desenvolvidos que têm o inglês como língua oficial. Com isso, muitas 

disputas têm sido travadas por conta dessa língua, uma vez que alguns governantes 

buscam incessantemente barrar a inquestionável hegemonia que o idioma tem 

                                                           
3
 O sujeito da pós-modernidade caracteriza pela imensa fragmentação na sua identidade cultural. 

Diferencia-se de outros sujeitos por transformar-se mais rapidamente e pelo fato de viver no mundo 
cada vez mais interligado (HALL, 1999). 
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conquistado. À vista disso, é inegável que o inglês torne-se mais global a cada dia e 

sua força torne-se maior do que qualquer tentativa de vetá-lo.  

 

2.1 A polêmica sobre o uso dos estrangeirismos/anglicismos 

 

Antes de falar a respeito da polêmica que envolve(u) os estrangeirismos no 

Brasil, é necessário caracterizá-los para que o termo possa ser compreendido de 

forma satisfatória. Desse modo, o sentido da palavra estrangeirismo pode ser 

entendido como a infiltração do léxico de uma determinada língua e sua 

concomitante utilização em um idioma distinto. Ou seja, no caso do Brasil, seria 

qualquer presença de palavras estrangeiras “dentro” do português. Todavia, esse 

termo não é tão fácil de ser compreendido, embora pareça – a princípio – muito 

óbvio para nós.  

Dessa maneira, existem três diferentes tipos de estrangeirismos; dois deles 

podem ser classificados como estrangeirismos emergentes (EEs) e estrangeirismos 

acomodados (EAs). Os EEs são os estrangeirismos que geralmente estão em uso 

na língua há pouco tempo. Porém, não se trata, simplesmente, de uma avaliação 

estritamente cronológica. A identificação do que é considerado pouco ou muito 

tempo está mais ligada à noção de aceitação por parte dos usuários e estudiosos do 

idioma, ou seja, aquela palavra que usamos corriqueiramente, mas ao usá-la temos 

uma forte noção de que a mesma veio de outro idioma é, portanto, um EE. Algumas 

palavras estrangeiras podem ficar décadas na nossa língua e, mesmo assim, não 

saírem do patamar de EEs, pois para chegar ao nível de EAs é necessário haver um 

certo “esquecimento” de sua origem e, na maioria das vezes, uma aceitação formal 

(para a escrita). Isto é, os EAs são mais consolidados, mais sólidos, são vocábulos 

que já estão, provavelmente, em uso há bastante tempo, ou melhor, são termos que 

no senso comum não são mais vistos como estrangeiros e nem olhados com 

estranheza dentro de um grupo social.  

Como exemplo de estrangeirismos emergentes, temos no Brasil as palavras 

“upgrade”, “delivery” e “workshop” (todos anglicismos) que são facilmente 

identificadas como palavras de origem estrangeira. Por outro lado, as palavras 

geralmente passam a integrar o grupo de estrangeirismo acomodado quando são 

documentadas em dicionários de língua materna. Elas passam a ser incorporadas 

às listas e modificam sua grafia para que a palavra passe a ter um aspecto que 
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obedeça às normas e regras ortográficas da língua vernácula. Todavia, algumas 

palavras, mesmo que não tenham passado por esse processo de formalização, 

podem ser interpretadas como estrangeirismos acomodados, já que estão bastante 

solidificadas em nossa língua. Existem “casos de palavras importadas que, por 

diferentes razões socioculturais, permanecem sendo usadas sem perder totalmente 

sua marca de elemento estrangeiro” (FARACO, 2001b, p. 134). As palavras 

“shopping” (do inglês shopping mall), “download” e “náilon” (do inglês nylon) são 

exemplos de estrangeirismos acomodados, uma vez que não causam mais 

estranheza para ninguém e estão vigorosamente enraizadas na língua, embora as 

duas primeiras permaneçam com a grafia “original” do inglês. “Os empréstimos 

recentes podem ser mais facilmente identificáveis, por ainda não terem completado 

o processo de incorporação à língua pela padronização escrita” (GARCEZ &ZILLES, 

2001, p. 19). 

O terceiro tipo de estrangeirismo pode ser classificado como estrangeirismo 

imperceptível (EI), pois se trata de vocábulos que se inserem na língua desde já sem 

as acepções encontradas nos EEs. Os EIs são tipos de estrangeirismos geralmente 

relacionados às tecnologias de computadores. São palavras como “word”, “mouse”, 

“site”. Esses EIs são, portanto, EAs que não passaram pelo patamar de EEs; já 

chegaram com um lugar reservado na língua. 

Contudo, o foco desta pesquisa é apenas um segmento desses 

estrangeirismos, os anglicismos, que são, muito provavelmente, os mais 

encontrados em nosso país. E foi justamente pela forte presença dos anglicismos no 

português brasileiro que começou toda a polêmica envolvendo Aldo Rebelo e 

Jussara Cony. Essa disputa, apesar de não estar mais no seu apogeu, ainda divide 

opiniões e confronta duas visões antagônicas. De um lado, o discurso da “variedade 

linguística”, que interpreta tais projetos de lei como preconceitos infundados e 

descabidos (GARCEZ & ZILLES, 2001), e, do outro lado, o discurso de que os 

estrangeirismos/anglicismos podem danificar o patrimônio cultural Brasileiro 

(REBELO, 2001), pois “a redução do uso de estrangeirismos, neste ponto de vista, 

seria um marco para o crescimento da autoestima nacional, no tocante à língua 

pátria” (GRINBERG, 2013, p. 117). 

 

De fato estamos a assistir a uma verdadeira descaracterização da 

Língua Portuguesa, tal a invasão indiscriminada e desnecessária de 
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estrangeirismos – como holding, recall, franchise, coffee-break, self-

service – e de aportuguesamentos de gosto duvidoso, em geral 

despropositados – como ‘estartar’, ‘printar’, ‘bidar’, ‘atachar’, 

‘database’. E isso vem ocorrendo com voracidade e rapidez 

espantosas que não é exagero supor que estamos na iminência de 

comprometer, quem sabe até truncar, a comunicação oral e escrita 

com o nosso homem simples do campo, não afeito às palavras e 

expressões importadas, em geral do inglês norte-americano (REBELO, 

2004, p. 13). 

 

Para entendermos o motivo da criação dos projetos de lei, temos antes que 

identificar as crenças que os ex-deputados têm/tinham a respeito das 

línguas/culturas. Na visão de Rebelo (1999), a língua portuguesa é um patrimônio 

cultural brasileiro; portanto, ele estaria apenas tentando protegê-la, dado que essas 

palavras vindas de outras línguas estariam marginalizando e inferiorizando o 

português falado no Brasil. Além disso, o deputado, por meio do projeto de lei 

(Projeto de Lei 1676/99), queria incentivar a difusão do português, dentro e fora do 

país. Entretanto, o intuito do governante de difundir o português gera uma simples 

questão: Como ele pode desejar que a língua portuguesa seja difundida, até mesmo 

fora do Brasil, se ao mesmo tempo ele tenta, de todas as formas, barrar a difusão do 

inglês? Se o inglês não pode ser difundido em outros países, por que o português 

poderia? Enfim, em minha opinião, o nobre deputado cometeu, consciente ou 

inconscientemente, uma bela contradição. Não se dando por satisfeito, o 

parlamentar ainda queria tornar obrigatório “o uso da língua portuguesa por 

brasileiros natos e naturalizados, e pelos estrangeiros que vivem aqui há mais de um 

ano” (REBELO, 1999). Essas propostas colocam em evidência aquela antiga ideia 

de uma nação, uma língua, uma cultura, como também de um povo unificado, 

homogêneo, singular. 

Ainda, de acordo com o tal projeto, as únicas ressalvas eram para os 

membros das comunidades estrangeiras que moram no Brasil, ao 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras,às palavras e expressões estrangeiras 

consagradas pelo uso e às comunidades indígenas. Vale lembrar que todo esse 

discurso de tentativa de “defesa” em nenhum momento retratou as diversas línguas 

de comunidades indígenas, línguas essas que estão desaparecendo, dia após dia, 

por conta da sobreposição da língua portuguesa, já que muitas línguas indígenas 

foram e estão sendo substituídas pelo português brasileiro. Isso implicaria dizer que 
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seria válido dizimar línguas indígenas por intermédio do português, entretanto seria 

um crime utilizar vocábulos estrangeiros na língua portuguesa. Realmente, vemos 

que tudo isso está estritamente ligado a uma questão política, simplesmente uma 

tentativa de estabelecer uma ditadura linguística. 

Assim, todo esse imbróglio fez com que muitos estudiosos da linguagem se 

manifestassem a respeito da polêmica. Na verdade, se o projeto fosse de fato 

aprovado, seria muito difícil cumprir a tal lei. Como, por exemplo, poderia ser 

controlado o uso linguístico de estrangeiros (não estou falando de comunidades 

estrangeiras) que estão no país há mais de um ano? Em outras palavras, o discurso 

é o seguinte: “Você está há mais de um ano no Brasil, se a partir de agora não 

utilizar somente a língua portuguesa estará cometendo um crime!”. Ele também diz 

que as palavras consagradas não precisam ser excluídas da língua, porém, existe aí 

um outro problema, pois o que pode tornar uma palavra consagrada? Simplesmente 

a dicionarização? A verdade é que muitas palavras ainda não dicionarizadas no 

português brasileiro já fazem parte dos estrangeirismos acomodados e tentar lutar 

contra essas forças da língua é pura besteira, tolice (BAGNO, 2001), não há como 

vetar essa diversidade linguística, ainda mais no mundo globalizado.  

 

Status, por exemplo, é termo latino e, portanto...?? Seria português, 

pois, afinal, o português veio do latim? Ou seria estrangeirismo, já que 

se trata de um termo erudito, tomado emprestado do latim depois que 

o português já era português? (GARCEZ & ZILLES, 2001, p. 18). 

  

Diante desses conflitos linguísticos é fácil perceber que a língua não é apenas 

algo que diferencia o homem dos outros seres terrestres, mas representa também 

artefatos políticos que podem levar povos a travar batalhas em nome de uma ideia 

(RAJAGOPALAN, 2003). Essa bandeira política pode ser defendida com exorbitante 

fervor e “justificativa” por eles, no caso específico, o ex-deputado Aldo Rebelo, que 

desenvolveu tal argumento e não o considerava como um ato de imposição 

linguística e cultural (MENDONÇA, 2006), mas justamente uma contribuição para a 

língua portuguesa e para os cidadãos brasileiros. O parlamentar se esqueceu de 

levar em consideração fatores bastante explícitos e conhecidos na história brasileira, 

como a exclusão social sofrida pelos africanos e indígenas no período pós-colonial 

(BRASIL, 1998, p. 153). Entretanto, mesmo com todas essas supressões ocorridas, 
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inegavelmenteas culturas de alguns povos africanos e indígenas foram, sim, 

transmitidas e miscigenaram a população/cultura brasileira. 

 

2.1.1Purismo linguístico vs. diversidade linguística 

 

Muito tem sido discutido a respeito da presença cada vez mais constante de 

anglicismos na língua portuguesa e na cultura brasileira, porém, como já foi dito, há 

divergências entre duas visões antagônicas. A primeira visão é aquela de alguns 

linguistas mais tradicionais, e de alguns governantes, que, por sua vez, tentam usar 

seu poder de dominação para barrar a presença de palavras estrangeiras em suas 

línguas. Já a outra visão entende que esses anglicismos são uma tendência cada 

vez mais forte no mundo contemporâneo e que, por conta disso, esse fato não 

inferioriza ou desprestigia essas línguas, posto que esse fenômeno nada mais é do 

que um reflexo do mundo em que vivemos. 

 

Independentemente do que se prevê em algumas teorias sobre o 

funcionamento da linguagem e a propriedade ou não de tentar intervir 

na evolução de diferentes línguas, a política linguística sempre 

imperou no mundo inteiro, em diferentes momentos da sua história, e 

sempre houve quem pleiteasse intervenções sistemáticas a fim de 

‘salvar’ certas línguas dos possíveis descaminhos (RAJAGOPALAN, 

2003, p. 104). 

 

De fato, não cabe dizer se os estrangeirismos são benéficos ou maléficos 

para as línguas em torno do planeta. Trata-se apenas de uma tendência cada vez 

mais recorrente em diversos idiomas (RAJAGOPALAN, 2003). Pensar que a língua 

se torna impura ao estabelecer contato com outra(s) não passa de um velho 

preconceito. É como dizer que existem línguas superiores e línguas inferiores; é 

como afirmar que os estrangeirismos (majoritariamente formados por anglicismos) 

não passam de uma praga que afeta e destrói as línguas naturais. Logo, lutar contra 

os estrangeirismos é inútil; é simplesmente achar que temos controle total sobre a 

língua, e que esta, por sua vez, seguirá o seu percurso de acordo com o nosso 

desejo.  

 

Na verdade, a luta contra o estrangeirismo é uma bandeira que, de tão 

velha, já está mais do que esfarrapada. A falta de informação científica 
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é evidente em todas as afirmações de purismo linguístico. [...] Querer 

uma língua pura é mesmo que querer uma raça pura, e já sabemos a 

que tipo de situações trágicas as ideias desse tipo podem levar 

(BAGNO, 2001, p. 59-60 e 82). 

  

Em conformidade com as palavras de Bagno (2001), podemos ponderar a 

respeito de tentativas políticas de proibição dos estrangeirismos/anglicismos em 

diversas línguas. Esse discurso de defesa do patrimônio linguístico se trata, 

provavelmente, de uma demasiada falta de entendimento linguístico-acadêmico, 

pois sabemos que as línguas estão em constante mudança e essa transformação 

contínua é de sua natureza. Tentar manter uma língua pura não passa de um 

pensamento contraditório, uma vez que, historicamente, as línguas sempre 

“pegaram” palavras emprestadas de outros idiomas. O contato entre línguas sempre 

existiu. Mesmo séculos atrás, pessoas e povos costumavam migrar para outras 

regiões e isso fazia com que suas línguas entrassem em contato com outras, ou 

seja, esse fenômeno de empréstimo lexical não pode ser entendido como algo 

exclusivo dos nossos tempos. O que realmente pode ser inegável é que esses 

fenômenos têm acontecido em uma proporção muito maior e de maneira mais veloz, 

se compararmos a outros tempos.  

Por conseguinte, se tomarmos o discurso dos deputados Aldo Rebelo (1999) 

e Jussara Cony (2000) sobre a preservação da língua portuguesa em decorrência 

das impurezas linguísticas provenientes do exterior, uma questão inevitavelmente se 

coloca: o que seria uma língua pura? Língua pura não passa de uma lenda do 

passado, um mito linguístico. Por exemplo, as palavras “boate” (do francês boîte) e 

“esporte” (do inglês sport) são exemplos de estrangeirismos acomodados e já estão 

tão inseridos no nosso idioma que não as vemos mais como palavras 

“emprestadas”. Já uma palavra como upgrade (utilizada há pouco tempo no 

português brasileiro) sofre um certo preconceito linguístico por parte de alguns, mas 

por que isso acontece? Qual é a diferença entre “bife” (beef) e “delivery”? A resposta 

é simples, esse tipo de marginalização acontece apenas com os estrangeirismos 

emergentes, que ainda não criaram laços muito fortes na língua. Ou seja, é como se 

essas palavras tivessem que passar por um processo de naturalização e de 

familiarização com o idioma, para somente depois serem vistas como “normais”. 

Assim, 
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[...] A presença de vocábulos estrangeiros contribui para enriquecer 

qualquer idioma. [...] Os idiomas são palco de mestiçagem e de 

interculturalidade e não devem ser vistos como baluartes ou fortalezas 

de nacionalidade, poisasnações estados contêm diferentes etnias com 

diferentes identidades (SCHMITZ, 2001, p. 104). 

 
 Nessa perspectiva, o discurso que defende a diversidade linguística concebe 

esses estrangeirismos/anglicismos como benéficos para as línguas, já que a 

mestiçagem linguística é uma forma de troca de riquezas linguísticas/culturais 

(SCHMITZ, 2001). Por outro lado, no discurso do purismo linguístico, vemos uma 

delirante proposta de um parlamentário capaz de simplesmente ignorar a história e o 

dinamismo lexical que sempre acompanhou as línguas (FARACO, 2001b). Sendo 

assim, pode-se identificar que nessa segunda visão encontra-se a ideia de que para 

sermos considerados membros de uma mesma nação é necessário que tenhamos 

uma língua em comum, e esta língua precisa estar “pura”, pois apenas desse modo 

podemos preservar as nossas riquezas linguísticas/culturais. Caso contrário, nossa 

língua/cultura estará fadada à banalização. Pensar assim é como pensar que a 

língua portuguesa jamais recebera nenhuma influência de outra língua em toda sua 

história. 

 

2.2 A globalização e o sujeito pós-moderno 

 

No que diz respeito à globalização, Kumaravadivelu (2006, p. 132-134) 

apresenta duas visões interessantes sobre esse fenômeno contemporâneo. A 

primeira concepção enxerga a globalização como uma demanda voltada ao 

ocidente, classificada como a ocidentalização. Nessa concepção, ele aponta que um 

grande processo de homogeneização estaria ocorrendo por conta da influência 

cultural norte-americana, pelo fato de os Estados Unidos serem o núcleo do poder 

econômico. A segunda concepção considera que há também uma intensa 

heterogeneização, pelo fato das culturas locais estarem absorvendo elementos das 

culturas dominantes e formando culturas ainda mais diversificadas.  

 Portanto, essa colisão de ideias sobre a globalização mostra que “o global 

está localizado e o local está globalizado” (KUMARAVADIVELU, 2006). Isto é, a 

difusão das culturas ocorre de duas formas distintas, dado que essas culturas que 

passam a conviver em familiar proximidade vivenciam processos de 
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modificação/transformação. Em outras palavras, o global e o local estão intimamente 

próximos, e essa vizinhança tem feito com que o local esteja propício às grandes 

mudanças devido às influências provenientes do global (KUMARAVADIVELU, 2006).  

 Assim, o processo de (re)formação do sujeito pós-moderno e principalmente o 

processo de interação global não podem ser separados da língua internacional que 

é o inglês, em razão de que  

 

a globalização foi fundamental na ampliação do território dalíngua 
inglesa, já que ela era a língua oficial da maior potência mundial – os 
Estados Unidos – carro chefe da economia, sede da maioriadas 
transnacionais, e condutor do processo globalizante (BARBOSA DA 
SILVA, 2009, p. 344).  

 

Então, por causa da globalização atual, que aproxima as línguas e as 

culturas,e por causa de fatores políticos, econômicos, comercias e militares (LIMA, 

2010) o inglês se tornou a língua internacional, superando o francês na segunda 

metade do século XX. 

 Com toda a miscigenação cultural decorrente da globalização e da rápida 

mudança/transformação das identidades culturais dos sujeitos da pós-modernidade, 

a ideia de uma nação unificada está ficando cada vez mais num passado distante. A 

concepção de nação unificada (REBELO, 1999) já não pode mais ser vista com 

nenhuma seriedade, visto que essas forças globais de transformação e velocidade 

são justamente as principais características que carregam o sujeito pós-moderno. 

Um sujeito cada vez mais fragmentado e descentralizado. A ideia de nação na pós-

modernidade é muito mais confusa e abstrata, pois o que seria, hoje, a nação? “Das 

nações que vêm do passado, sabemos algo. Elas frequentemente se confundem 

com um pedaço de território” (SANTOS, 1996, p. 37). Mas as nações do presente 

são muito mais inclassificáveis. Estamos desterritorializados, ou seja, o global e o 

local estão cada vez mais misturados e as fronteiras estão cada vez mais estreitas.  

 

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 

social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, [...] as identidades modernas 

estão sendo descentradas, isto é, deslocadas ou fragmentadas [...]. A 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia (HALL, 1999, pp. 7, 8 e 13). 
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Nessa concepção de identidade cultural, vemos que o sujeito na Pós-

modernidade possui alguns atributos básicos que o difere dos sujeitos do passado, 

sendo então as ideias de ruptura, movimento e velocidade (HALL, 1999). Esse 

sujeito se difere justamente por conta dessa rápida mobilidade identitária. As 

identidades culturais, as culturas, as línguas não mudavam, no passado, da forma 

que se transformam agora. A pós-modernidade proporciona uma avassaladora 

metamorfose nas sociedades atuais, e tudo isso pode ser sintetizado e explicado por 

meio do termo globalização. Essas aptidões pelas “acelerações são momentos 

culminantes na História, como se abrissem forças concentradas, explodindo para 

criarem o novo. [...] A primeira tentação é a de nos mostrarmos adoradores da 

velocidade” (SANTOS, 1996, p. 29). Sendo assim, para entendê-la “é necessário e 

urgente reconstruir, no espírito, os elementos que formam a nossa época e a 

distinguem de outras” (SANTOS, 1996, p. 31). 

 

[...] os processos culturais e comunicacionais propiciados pelos 

ambientes do ciberespaço tornam evidente, colocam nua a 

multiplicidade identitária do sujeito, pondo em crise, tanto quanto a 

filosofia e a psicanálise vêm fazendo a [sic] mais de um século, a ideia 

ilusória do sujeito unificado racional e estável (SANTAELLA, 2007, p. 

93). 

 

 De fato, esse sujeito fechado em si não pode mais ser concebido nos estudos 

que envolvem a sociedade contemporânea. O conceito de sujeito pós-moderno nos 

apresenta pontualmente o reverso dessa antiga concepção de sujeito, também 

conhecida como sujeito do iluminismo (HALL, 1999). Então, existe a necessidade de 

se analisar essa concepção de sujeito pós-moderno, pois é por intermédio dela que 

podemos entender melhor os processos de transferências/influências que tão 

repentinamente vêm englobando diversas línguas/culturas ao redor do planeta. 

 

2.2.1 Cultura, Língua inglesa e Globalização: tópicos inseparáveis 

 

Antes do inglês, uma língua que possuiu grande força no século XX foi o 

francês, já que esta era a língua do poder até então. Os motivos que levaram o 

francês e o inglês a estarem em destaque foram bem parecidos. Mas, no que diz 

respeito, estritamente, à língua francesa, pode-se dizer que seus momentos de 

glória resultaram de uma série de acontecimentos sociais, econômicos, militares, 
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religiosos e culturais. Ademais, todos esses fatores foram essenciais tanto para a 

ascensão quanto para o declínio desse idioma (BARBOSA DA SILVA, 2009). Com a 

derrocada do francês, a língua que passou a ser soberana foi justamente o inglês, 

soberania esta que não tende a ser amenizada.  

 

[...] O marco decisivo dessa disputaentre o francês e o inglês, com 

prevalência deste último, foi o Tratadode Versalhes, que pôs fim a I 

Guerra Mundial e foi o primeirotratado internacional redigido em inglês. 

[...] Com a Europa arruinada pela guerra, os Estados Unidos iniciaram 

uma virada para se tornarem potência mundial que se concretiza ao 

final da II Guerra Mundial e a vitória dos aliados, porém a língua 

inglesa só se tornou hegemônica após o fim da Guerra Fria, com o 

colapso da União Soviética (URSS) e com a consolidação da 

globalização nos anos 1990 (BARBOSA DA SILVA, 2009, p. 343). 

 

 Como já foi dito neste estudo, a língua inglesa experimentou o que nenhuma 

outra língua jamais pôde experimentar: uma dominação de nível realmente mundial, 

pois uma língua só pode assumir a real posição de global se a mesma desenvolver 

um ofício extraordinário e reconhecido em todas as partes do mundo (CRYSTAL, 

1997). Ou melhor, por todos os motivos econômicos que envolvem a língua inglesa, 

ela acabou tornando-se o caminho para o desenvolvimento das novas tecnologias e 

para a propagação do mundo globalizado. Como afirma Crystal (1997), esse idioma 

se tornou a “escolha natural ao progresso”, a língua da interação global.  

Desse modo, o avanço do inglês em nível global irá promover ainda mais 

novas identidades culturais que irão refletir em diversas variações de inglês(es) 

faladas/utilizadas em todo o planeta. Todas essas peculiaridades fomentadas pela 

globalização estabelecerão um processo de ressignificação da língua inglesa 

(ORTIZ, 2004). A cada momento essa língua é reinventada, transformada e 

diversificada, já que as multiplicidades culturais de todo o mundo despejam seus 

traços nela, modificando-a de acordo com as características de cada localidade que 

a usa. Isso implica dizer que o(s) inglês(es) não pode(m), de forma alguma, ser 

considerado(s) como uma espécie de patrimônio de algumas nações; essa língua, 

portanto, pertence ao mundo inteiro (RAJAGOPALAN, 2003).  

 

Neste processo de desterritorialização seguido por uma 

reterritorialização, a língua inglesa deixa de ser uma língua americana, 

deixa de ser estrangeira e passa a representar uma identidade global, 
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criada pela globalização e pertencente a todos, por sermos todos 

atingidos por esse processo (BARBOSA DA SILVA, 2009, p. 347).  

 

 Essa visão de multiplicidade da língua inglesa precisa ser percebida por nós, 

porque somente se enxergarmos esse idioma como uma língua estritamente 

mundial, isto é, a língua que remete a todos, o inglês deixará de ser visto como um 

instrumento de dominação, posto que não haveria mais a ideia de pertencimento e 

nem a ideia de limitação da legitimidade do idioma, em razão de que o inglês falado 

em algumas localidades é muitas vezes depreciado e avaliado como “falsificado”. 

Em outras palavras, o inglês não pode mais ser visto como propriedade de alguns, 

uma vez que sua dimensão é global. Dessa forma, uma língua “presente nos 

diversos espaços geográficos e culturais não se constitui numa uniformidade 

linguística, ao contrário, há grande diversidade determinada por usos e estilos 

particulares” (JUSTINA, 2006, p. 31). Portanto, todas essas possibilidades de 

inglês(es) precisam ser vistas como variação linguística/cultural; todas essas formas 

de inglês(es) precisam ser tomadas como igualmente lícitas, nada mais do que isso. 

Sendo assim, o inglês não serviria para promover alguns, mas para desenvolver a 

noção de igualdade no meio das diferenças.  

 

[...] Ademais, a expansão do inglês não é a expansão apenas da 

língua, mas é também a expansão de um conjunto de discursos que, 

ao promoverem o inglês, promovem concomitantemente ideais do 

Ocidente e da modernidade, como progresso, liberalismo, capitalismo, 

democracia etc. (ASSIS-PETERSON & COX, 2007, p .7). 

 

Ao falar da língua inglesa atualmente, não se pode, de forma alguma, deixar 

de lado a questão da intrínseca relação entre ela e a globalização. Às vezes, torna-

se até um pouco enfadonho afirmar a todo o momento que as duas temáticas estão 

fortemente vinculadas uma à outra, porém, é necessário entender que a língua 

inglesa e a globalização são duas faces da mesma moeda; as duas partes se 

tornaram uma espécie de irmãs-siamesas. Isso permite dizer que, com base nas 

duas, inúmeras questões sociais eclodem, além de que essas questões são de 

relevância muitas vezes global. O inglês é, portanto, a língua eixo da globalização.  

 Nesse sentido, o processo de globalização se declina essencialmente em 

inglês (ORTIZ, 2004). Esse processo, que se solidifica diariamente, promove e 

consolida um mercado linguístico altamente envolvido pela sua língua oficial 
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(BOURDIEU, 1996). Isso quer dizer que a língua em questão está integralmente 

relacionada às relações de comércio, seja em escala de interação global, seja por 

meio dos anglicismos demasiadamente espalhados pelo mundo, até mesmo em 

países que, como o Brasil, não têm o inglês como língua oficial. Essa integração 

global, por movimentar/transformar diversas línguas, logicamente abrangerá os 

diversos aspectos culturais em volta das nações.  

A relação entre língua e cultura é extremamente íntima. Todavia, o que 

poderíamos entender por cultura? Sem dúvidas é um termo extremamente subjetivo 

e abrangente para se definir e compreender. O termo pode ser estabelecido como a 

forma de viver e a conduta de um determinado povo, independente de classe social 

(FERREIRA, 2000). O conceito também pode ser definido como atitudes, valores, 

simbolizações, expressões, representações e mentalidades de um povo (BURKE, 

2003). Sendo assim, entre outras coisas, a cultura não pode ser concebida como um 

ser nem como um objeto em si, mas, sim, como uma função e uma representação 

dentro de um grupo social. É ela que diferencia uma sociedade das outras, embora 

nenhuma seja homogênea nem fixa. Além disso, a cultura é um comportamento, um 

modo de pensar coletivo, um valor, um padrão de convivência, uma aptidão social, 

um protótipo comum, uma qualidade particular, um modelo parcialmente 

normatizado, no qual apenas seus membros estão familiarizados e não os veem 

com qualquer estupefação. 

 Nesse sentido, é por intermédio das línguas que as culturas são perpetuadas 

(KRAMSCH, 1996). Por isso, quando uma língua deixa de existir, diversos traços 

culturais de um povo são extintos com ela. Uma cultura, como a brasileira, é formada 

por uma junção de várias culturas e essas culturas internas podem ter várias 

subculturas e assim por diante. Desse modo, pode-se entender que a cultura 

também é formada por uma diversidade de singularidades, ou melhor, ela é a 

homogeneização do heterogêneo.  

 Vale destacar que as línguas e as culturas do mundo estão cada vez mais 

adjacentes, já que o processo de interação em escala mundial, a globalização, tem 

devastado e aniquilado as fronteiras entre as nações. É inegável que as culturas 

hegemônicas ofusquem o valor das outras culturas, mas essas culturas em 

evidência não podem ser vistas como culturas superiores, pois elas não possuem 

nada de extraordinário por si só. Todas elas caracterizam-se apenas por 
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expressarem formas diferentes de comportamentos e hábitos de seres humanos que 

constituem uma sociedade (FERREIRA, 2000, p. 119). 

 

2.3 A tendência dos anglicismos no mundo globalizado 

 

O valor que é dado às línguas está estritamente ligado ao poder que elas 

possuem, especialmente no que diz respeito a forças políticas e culturais 

(BOURDIEU, 1996). A língua que possui essa força no mundo globalizado é 

justamente o inglês. Por conta disso, ela possui uma facilidade/capacidade muito 

maior de se infiltrar em outros ambientes do que as demais línguas. Tudo isso 

permite que vocábulos provenientes do inglês apareçam assiduamente em diversas 

localidades do planeta. Dessa maneira, ocorre uma “chuva” de anglicismos que são 

capazes de influenciar e modificar/transformar inúmeras culturas locais. 

Esses anglicismos são presença constante no ambiente urbano brasileiro 

(como pôde ser observado na cidade de Vitória da Conquista). Eles aparecem 

bastante, até mesmo na mídia televisiva, e a nova geração se inclina para essa 

tendência (MARCON, 2005). Vale lembrar que a televisão e a internet possuem um 

gigantesco poder de propagação de ideias, pensamentos e aptidões. Além do mais, 

por meio do íntimo contato que temos tido com o inglês é de se imaginar que o uso 

dos anglicismos seja apenas uma consequência do poder desse idioma. Porém, 

como dito anteriormente, ainda há quem julgue esses empréstimos linguísticos como 

aberrações. Não obstante, o protesto contra a presença crescente dos anglicismos 

no Brasil não possui nenhum ineditismo, pois essa repulsa a esses empréstimos 

outrora era direcionada aos galicismos4 que foram bastante contestados em meados 

do século XX (FARACO, 2001b).  

 Com relação a esse imbróglio, que há tanto tempo gera discussão no Brasil e 

no mundo, é necessário dizer que as mudanças linguísticas e culturais são e sempre 

foram um processo extremamente ordinário para qualquer língua ou cultura. O 

fenômeno dos anglicismos é apenas uma forma de manifestação dessa 

mudança/transformação linguística. Os estrangeirismos, em geral, são apenas uma 

entre as diversas possibilidades de mudanças que as línguas possuem 

(GRINBERG, 2013). 

                                                           
4
 Palavras ou expressões de origem francesa, também conhecidas como francesismos. 
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Nesse contexto, o português brasileiro, desde o período da colonização, vem 

sofrendo influências externas, e, mesmo antes do século XVI, o português europeu 

já sofrera influências linguísticas e culturais de outros povos. Portanto, esse discurso 

de que os anglicismos não passam de uma “prática abusiva” (REBELO, 1999) é, na 

verdade, uma ideia retrógrada e ultrapassada. O ex-deputado, entre seus 

argumentos, afirma(va) que o uso dos anglicismos no comércio servia, muitas vezes, 

para enganar o consumidor. Como exemplo, ele disse que a expressão “onsale”, 

encontrada em alguns estabelecimentos comerciais, poderia iludir o comprador que 

não possuísse domínio sobre o idioma inglês. Contudo, é necessário dizer que não é 

restritamente o uso dos anglicismos que irá promover a má comunicação. A língua 

em si proporciona os maus entendidos e as confusões. Existe a possibilidade de 

dois brasileiros da mesma localidade, da mesma faixa etária, do mesmo nível de 

escolaridade, entre outras similaridades, não se entenderem por meio das falhas da 

comunicação. Ou seja, más interpretações fazem parte das línguas 

independentemente dos anglicismos. 

De acordo com Bagno (2001), 

 

[n]em mesmo o brasileiro mais culto e bem-informado poderá entender 

termos que não façam parte do seu universo de referências. Só quem 

conhece o mundo dos navios a vela, por exemplo, saberá o que é o 

estai da mezenadojoanete, a sobregatinha, a giba, a ostaga, e a 

draiva, entre outros termos igualmente poéticos e estranhos, mas que 

são ‘português puro’. Para muita gente culta, eles soam mais 

estrangeiros do que drive, reset, delete, insertou,download [...]. O 

nosso camponês, por outro lado, se for ligado ao esporte mais popular 

do país, saberá perfeitamente o que é um pênalti, um gol e um drible, 

termos de origem inglesa que ficaram quase que inalterados no 

português do Brasil, bem como o nome do próprio futebol (BAGNO, 

2001, p. 79). 

 

Além de entendermos que as línguas proporcionam os maus entendidos, vale 

lembrar que 

 

em situações específicas de uso, e por falantes também específicos, 
os estrangeirismos podem ser compreendidos pelos brasileiros sem, 
necessariamente, aportuguesarem-se. A compreensão (ou não) de 
uma palavra num contexto de uso não implica a necessidade do 
conhecimento prévio de sua origem: sua etimologia, por exemplo 
(MARCON, 2005, p. 10).  
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Ademais, o fenômeno dos anglicismos trata-se de uma força gigantesca, 

maior que qualquer tentativa de bloqueio. Eles são a trajetória de um mundo 

globalizado. 

Para especular sobre uso dos anglicismos no comércio, faz-se necessário 

destacar que: 

Os especialistas de marketing há muito tempo sabem que os produtos 

vendem no mercado não apenas pelo seu valor intrínseco, mas 

também pelo tipo de atributos associativos cuidadosamente atrelados 

a eles por contínuas campanhas publicitárias. Se as palavras 

estrangeiras desfrutam de prestígio numa dada sociedade, então essa 

é uma razão boa o suficiente para publicitários recorrerem a elas para 

incrementar o apelo de um produto que querem vender 

(RAJAGOPALAN, 2010, p. 236).  

 

Isto é, se esses anglicismos realmente ajudam nas vendas, obviamente é 

direito desses empresários usufruírem desses benefícios. Tentar impedir isso seria 

uma forma de ditadura/censura linguística.  

Dessa maneira, não há nenhuma necessidade de nos escudarmos contra 

esses anglicismos. Existem alguns males que a globalização tem proporcionado a 

algumas nações, porém nenhum deles está relacionado ao uso dos anglicismos. 

Eles “não alteram as estruturas da língua, a sua gramática: eles contribuem apenas 

no nível mais superficial da língua” (MARCON, 2005, p. 13). Em outras palavras, 

esse acréscimo de vocábulos, além de enriquecer o idioma (SCHMITZ, 2001), 

proporciona uma maior variedade lexical para a língua. Enfim, mesmo quem seja 

contra esses anglicismos é melhor começar a se acostumar com eles, pois lutar 

contra eles é como começar uma guerra previamente derrotada. 

 Portanto, é importante repetir que os anglicismos não estão na nossa 

sociedade para marginalizar o português, mas, sim, para agregar valores linguísticos 

e culturais. Eles são uma tendência da contemporaneidade. São também vestígios 

de uma língua inglesa que quebrou barreiras e atravessou fronteiras. Língua que 

conquistou espaços e se tornou a língua do progresso, da ciência, da tecnologia, da 

economia, do comércio, do emprego, das relações internacionais, dos grandes 

eventos esportivos, da pós-modernidade, do presente, do futuro e, logicamente, da 

globalização. Enfim, a língua inglesa se tornou a língua desterritorializada.  
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2.4 A questão das crenças 

 

 O termo “crenças” já foi explorado por diversas áreas de estudos e tem 

contribuído bastante para a construção de conhecimento científico. No caso 

específico desta pesquisa, pode-se dizer que o estudo das crenças torna-se 

importante na medida em que a análise delas proporciona uma melhor compreensão 

dos aspectos linguísticos, culturais e sociais da comunidade em que vivemos. 

Mediante o estudo dessas crenças podemos entender melhor as especificidades do 

local no processo contínuo de influências recebidas do global. Enfim, as crenças – 

analisadas neste estudo – são o ponto de partida para entendermos a nossa relação 

crítica e política no que diz respeito à língua inglesa. 

 

As crenças sofrem influência do meio social, lingüístico [sic], cultural e 

histórico e nele são desenvolvidas direcionando o comportamento e 

atitudes tomadas pelas pessoas no dia-a-dia [sic]. Uma vez que o 

contexto muda permanentemente desde valores morais, 

comportamento, recursos tecnológicos entre outros, também as 

crenças sofrem alterações. Antes de surgir a televisão, a informática e 

a internet, certamente as pessoas comuns cultivavam crenças com 

diferentes características sincronicamente estabelecidas. Elaboradas 

com a experiência, influenciam experiências e crenças posteriores das 

pessoas num movimento cíclico e contínuo de mudanças na interação 

com o meio. A metáfora “comecei a ver com outros olhos” traduz a 

possibilidade de mudança a partir de oportunidades de experimentar 

algo novo ou de repensar os conceitos e crenças já existentes 

(JUSTINA, 2006, p. 38). 

 

 Os conceitos que envolvem as crenças podem ser demasiadamente 

diversificados; isso pelo fato de que a questão das crenças aparece em estudos 

diversos. As crenças podem ser entendidas como uma das formas abstratas de 

representar a cultura (KRAMSCH, 1996), ou seja, são elementos constitutivos de 

uma cultura; são partes (crenças) de um todo (cultura). As crenças também são 

vistas como simplesmente qualquer afirmação ou ação de uma pessoa, podendo ser 

de forma consciente ou inconsciente (ROKEACH, 1968). Outra possível indicação é 

que as crenças são construtoras do comportamento humano em um tempo e 

contexto específicos (BROWN & COONEY, 1982). Isto é, elas estabelecem as 

relações existentes entre os homens e o seu meio social. 

 O conceito (crenças), como foi visto, é bastante abrangente. Por conta disso, 

pode-se dizer que, de uma forma geral, as crenças são pressuposições que 
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manipulam o conhecimento/entendimento de mundo de determinadas pessoas, uma 

vez que essas crenças são construídas por meio das experiências vivenciadas ao 

longo da uma vida e podem ser entendidas como verdades por determinados grupos 

sociais. Além disso, todas elas estão relacionadas às particularidades que rodeiam 

um contexto sociocultural e às influências que esse contexto recebe de fontes 

externas. No mundo pós-moderno em que vivemos é provável que as crenças sobre 

determinadas coisas se modifiquem com mais rapidez, dada a velocidade com que 

elas acontecem na contemporaneidade. 

 As crenças, por serem declarações aceitáveis sobre as características das 

coisas (NISBETT & ROSS, 1980), remetem-nos à ideia de coletividade. Isto é, as 

crenças são estabelecidas no meio social e na relação entre o sujeito, sua 

comunidade (o local), e outras comunidades com as quais ele, direta ou 

indiretamente, interage (o global). Assim, pode-se chegar à conclusão de que as 

crenças são processos de significação e ressignificação das coisas ao nosso redor, 

e esse processo está em constante transformação pelo fato da sociedade ser móvel 

e volúvel. 

 No ambiente educacional, estudar a questão das crenças também é bastante 

pertinente. Além de contribuir para um ensino de línguas mais contextualizado, 

analisar as crenças que envolvem a língua inglesa pode promover grandes reflexões 

e até mesmo mudanças na mentalidade dos docentes, bem como dos estudantes 

quando postas em prática. Como exemplo de crença no ambiente escolar podemos 

citar a possível ideia de que o bom professor de inglês é apenas aquele profissional 

que possui um bom domínio oral do idioma. Com relação a essa crença específica, 

faz-se necessário entender que o papel do professor de língua inglesa não pode ser 

resumido apenas a isso, mostrar aos seus alunos que “domina” a língua, mas 

também deve propiciar a percepção de que ele é um mediador entre os alunos e o 

mundo. Ele é um facilitador, é uma ponte que proporciona o saber mais dos 

discentes e um instigador de criticidade, passando pelas diversas dimensões 

políticas, sociais e éticas inerentes à LI (BASSO, 2006). 

 Nesse sentido, até mesmo as crenças do professor de inglês sobre sua 

própria disciplina são fundamentais para a execução de um bom trabalho, pois 

essas crenças influenciam diretamente sua prática. Suscitar a crença de que o 
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inglês na escola pública não funciona 5 , por exemplo, acaba tornando-se um 

empecilho para que o seu trabalho possa render algum proveito. Além de tudo, é 

necessário reafirmar que as crenças guiam as nossas ações e, por isso, elas 

precisam ser estudadas.  

 
 

  

                                                           
5
 Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão, múltiplos olhares (LIMA, 2011). 
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3 A ATMOSFERA E A RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa de mestrado, relacionada à ocorrência de anglicismos num 

ambiente cultural brasileiro, apresenta um estudo da língua em seu convívio social, 

possui relevância – apesar da pesquisa não se concentrar no âmbito da sala de aula 

– por contribuir para o ensino-aprendizagem de línguas num ambiente sociocultural 

brasileiro. Isto é, o professor de LI precisa entender esses fenômenos culturais para 

que na sala de aula ele possa abordar a língua estrangeira com suas relações 

sociais, uma vez que toda língua apresenta-se carregada de fatores relacionados à 

cultura, ideologia, crenças, estereótipos, entre muitos outros. 

A língua não existe fora da sociedade. Por isso, é de extrema importância que 

todos esses fatos sociais relacionados às línguas sejam estudados. Tais fatos não 

podem ser simplesmente ignorados. Existe também a necessidade de haver 

criticidade no ensino de línguas. Isto significa que o professor precisa instigar o 

aluno a produzir reflexões em seu processo de aprendizagem da língua estrangeira. 

Esse ensino de forma alguma pode ser feito de maneira descontextualizada, 

desprezando os acontecimentos/fatores sociais impregnados na língua. O professor 

precisa levar o aprendiz a refletir e a construir relações entre sua língua materna e a 

língua estrangeira. E, para que isso aconteça, mais estudos linguísticos vinculados à 

sociedade precisam ser desenvolvidos.  

Esse fenômeno de proliferação de anglicismos precisa ser estudado/discutido. 

Não podemos limitar nossos estudos relacionados às línguas simplesmente nos 

fechando em laboratórios na universidade. Muita coisa está acontecendo lá fora, 

relacionado às línguas, e esses fenômenos também carecem de ser analisados, pois 

só assim nós estaremos aptos a entender melhor as línguas, no caso específico a 

língua inglesa. O estudo desses anglicismos “contribui para reflexões em torno do 

ensino/aprendizagem de línguas e com papel das crenças nesse processo” 

(JUSTINA, 2006, p. 34). Ou seja, o ensino-aprendizagem de língua inglesa deve 

entender a formação dessas crenças/ideias/visões para que esse idioma possa ser 

estudado levando em consideração o contexto social brasileiro. Essas crenças 

envolvem diversos fatores ideológicos e o professor tem a necessidade de estar 

ciente da imprescindibilidade de entendê-los e debatê-los. Isso, naturalmente, 

desenvolve mais criticidade quanto ao ensino/aprendizagem de línguas.  
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 Além disso, o simples fato dos anglicismos estarem em um avançado estado 

de proliferação em nosso país, já é um bom motivo para que eles sejam estudados. 

Nesse mundo pós-moderno (HALL, 1999) em que vivemos, entender o uso dos 

anglicismos é também entender uma parte da nossa identidade cultural, já que 

esses empréstimos linguísticos estão fazendo parte da nossa cultura e estão cada 

vez mais enraizados em nossa sociedade. Assim, as crenças estudadas nesta 

pesquisa ajudam a entender o fenômeno dos anglicismos com base no momento em 

que elas – as crenças – só podem ser percebidas mediante um contexto 

sociocultural. Ademais, são essas crenças que constroem as ideias do senso-

comum e promovem a criação de ideologias, discursos e estereótipos culturais. 

 

Logo, as experiências humanas não são permanentes, acabadas. 
Existe uma mudança contínua no seu diálogo com o contexto social, 
linguístico, cultural e histórico em que a pessoa vive. Os princípios da 
continuidade e da interação é que constituem a experiência e esta, por 
sua vez, dialoga com as crenças que cada ser humano elege para si 
num movimento de construção, reflexão e reconstrução permanente 
do seu pensamento e ações (JUSTINA, 2006, p. 35). 

  

Muitos trabalhos têm sido produzidos sobre crenças, inclusive na área de 

ensino-aprendizagem de línguas. Neste trabalho, tenho como intuito contribuir para 

a área que estuda essa temática, dando ênfase às crenças sobre o uso de 

anglicismos no comércio, uma vez que o estudo desses empréstimos linguísticos 

não somente fomenta a ciência com conhecimento teórico, mas, acima de tudo, 

estabelece reflexões sobre o uso social da língua inglesa em um ambiente cultural 

brasileiro e contribui para um ensino de inglês contextualizado e crítico. 

 

3.1 O local e os participantes 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em Vitória da Conquista, que é a terceira 

maior cidade do Estado da Bahia. Além de ser uma espécie de capital da Região 

Sudoeste baiana, com uma população de 336 990 habitantes6 – a cidade possui um 

forte ímpeto comercial. O ambiente mercantil da cidade recebe diariamente uma 

robusta presença de pessoas das cidades circunvizinhas. Por conta disso, a cidade 

de Vitória da Conquista se tornou uma boa atmosfera para a realização do estudo 

                                                           
6
 IBGE Censo 2013. Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=293330 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=293330
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dos anglicismos, já que esses empréstimos linguísticos estão bastante arraigados no 

segmento do comércio. 

Os anglicismos estudados nesta dissertação foram extraídos dos 

estabelecimentos comerciais que utilizam palavras e expressões estrangeiras para 

dar nomes a diversas lojas. Esses anglicismos foram encontrados em lojas de 

roupas, sapatos, acessórios, restaurantes, lanchonetes, entre outros 

estabelecimentos comerciais situados em alguns setores da cidade, mais 

especificamente nas avenidas Lauro de Freitas, Otávio Santos, Vivaldo Mendes, 

Francisco Santos, Dois de julho, Regis Pacheco, Crescêncio Silveira, Laudicéia 

Gusmão, Frei Benjamin e Olívia Flores. Essas oito primeiras avenidas estão situadas 

na região central da cidade, e foram escolhidas por se tratar de um local 

estritamente comercial. Já as outras duas estão no lado oeste e no lado leste, 

respectivamente, e também foram selecionadas pelo fato de serem pontos de 

grande apelo comercial. Consequentemente, esses locais foram estrategicamente 

escolhidos uma vez que são os mais propícios para encontrar a utilização dos 

anglicismos. 

Foram nove participantes 7  entrevistados durante a pesquisa. Eles são 

gerentes, vendedores ou filhos dos proprietários. Possuem idade entre 16 e 30 anos; 

escolaridade desde o ensino fundamental incompleto, até o nível superior; e sete 

entre os nove entrevistados sempre estudaram em escolas públicas. Veja os 

detalhes no Quadro 1, a seguir. 

 

QUADRO 1: Informações sobre os participantes da pesquisa 

ATORES 

SOCIAIS 

IDADE ESCOLARIDADE TEMPO DE 

ESTUDO DO 

INGLÊS EM 

ESCOLA 

REGULAR 

TEMPO DE 

ESTUDO DO 

INGLÊS EM 

CURSO 

LIVRE 

Maria 16 Ensino 

fundamental 

incompleto 

3 anos nenhum 

Ana 20 Ensino superior 7 anos 4 anos 

                                                           
7
 Todos os nomes dos participantes são fictícios, mas as outras informações são reais. 
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incompleto 

José 24 Ensino superior 

completo 

7 anos 4 anos 

Helena 30 Ensino médio 

incompleto 

6 anos nenhum 

Tereza 22 Ensino médio 

completo 

7 anos 2 anos 

Rita 24 Ensino superior 

completo 

7 anos 1 ano 

Vera 22 Ensino superior 

incompleto 

7 anos nenhum 

Bento 25 Ensino médio 

completo 

7 anos 6 meses 

João 22 Ensino médio 

completo 

7 anos 1 ano 

Fonte: próprio autor. 

 

 

3.2 A metodologia 

 

 A primeira etapa da pesquisa foi realizada por meio das fotografias das 

fachadas das lojas em algumas avenidas da cidade (Apêndice K). O objetivo dessa 

parte da pesquisa foi analisar somente a imagem dessas fachadas e não os seus 

produtos postos à venda. As fachadas são as melhores formas de analisar as ideias 

de Kress e Van Leeuwen (2006) no que diz respeito à teoria do social control of 

meaning (Tópico 3.2.2), que, de uma forma geral, entende que existe uma 

linguagem visual dominante – em anúncios/propagandas – e que essa linguagem é 

controlada por um/uma império/mídia de tecnologia e cultura global. 

Além da análise das fachadas, há também a avaliação das crenças retiradas 

das falas de funcionários e proprietários dos estabelecimentos comerciais que 

aderiram à tendência do uso dos anglicismos. Para isso, foram feitas entrevistas 

com perguntas pré-estabelecidas (Apêndice A) no intuito de constatar as possíveis 

crenças relacionadas ao uso dos anglicismos no meio comercial. Essas entrevistas 
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foram gravadas e transcritas (Apêndices B, C, D, E, F, G, H, I e J) para que depois 

pudessem ser analisadas.  

A análise das entrevistas foi feita por intermédio da interpretação do 

conteúdo. Ou seja, trata-se de uma pesquisa interpretativista de cunho etnográfico. 

Para tal, foi utilizada a Linguística de Corpus (LC) como um aporte metodológico, já 

que esse mecanismo proporciona uma maior velocidade na interpretação dos dados 

e também possibilita uma interpretação um pouco menos 

subjetiva/particular/tendenciosa do corpus, uma vez que, através da LC, a 

interpretação dos dados é feita com base nas evidências linguísticas.  

Portanto, a LC está relacionada aos avanços tecnológicos que servem para 

auxiliar os pesquisadores em suas análises. O corpus específico desta pesquisa é 

pequeno, mesmo assim o uso desse aporte metodológico fez-se bastante pertinente. 

Em outros estudos, nos quais o corpus é gigantesco, essa ferramenta computacional 

se torna ainda mais relevante, principalmente pela agilidade no auxílio às possíveis 

análises. Quanto à classificação do tamanho do corpus, o mesmo pode ser 

considerado pequeno (menos de 80 mil palavras), pequeno-médio (80 a 250 mil 

palavras), médio (250 mil a 1 milhão de palavras), médio-grande (1 a 10 milhões de 

palavras) e grande (mais de 10 milhões de palavras). Essas são as cinco 

classificações quanto ao tamanho do corpus (BERBER SARDINHA, 2000). 

 O uso da LC está relacionado às novas tecnologias, mais especificamente 

pelo fato de utilizar o computador eletrônico (GONZALEZ, 2007). As contribuições 

dela para o estudo das línguas e para o auxílio dos pesquisadores é inegável. Além 

disso, ela tem se mostrado bastante útil para muitos outros ofícios como, por 

exemplo, na elaboração de materiais didáticos de línguas. Isso porque todos os 

textos utilizados para elaborar esses materiais são retirados de um banco de dados 

que possui a língua na sua forma real, sem artificialidades. No caso da língua 

estrangeira, o aluno pode estudá-la da forma que ela é realmente utilizada por seus 

falantes. Nessa perspectiva, a LC trabalha dentro de um conceito formado por uma 

abordagem empirista. Além dos materiais didáticos, essa ferramenta pode servir até 

mesmo para a criação de dicionários com “ênfase à explicitação dos significados a 

partir dos usos linguísticos contextualizados” (GONZALEZ, 2007, p. 15). Resumindo, 

a LC é um excelente artefato que serve de auxílio para o trabalho do professor e do 

pesquisador no campo das linguagens. 
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3.2.1 A Linguística de Corpus 

 

 Estudar a língua(gem) não é algo simples pelo fato de não haver a precisão 

encontrada nas ciências exatas. Por conta disso, esse estudo se torna muitas vezes 

bastante subjetivo. Estudar as línguas, por meios estatísticos, é uma boa forma de 

possuir uma materialidade concreta na hora de analisar os dados da pesquisa, 

porém, muitos estudos se tornariam impossíveis ou extremamente difíceis de serem 

realizados se o pesquisador não possuísse uma ferramenta de auxílio. A Linguística 

de Corpus é justamente uma possível forma de auxiliar o pesquisador nesse tipo de 

estudo, já que essas tarefas, aparentemente simples, que a LC faz poderiam 

demandar extremo trabalho na interpretação do conteúdo. Por esse motivo, muitos 

linguistas reconhecem agora o quanto esses instrumentos estatísticos e 

computacionais podem colaborar para a descrição da linguagem (RAJAGOPALAN, 

2008).  

A LC – que juntamente com os estudos de multimodalidade teve maior 

impacto na educação em meados dos anos 90 – é uma área da LA que trabalha 

com uma coleção de dados para analisar o corpus (ELUF, 2012). Como já foi dito, a 

LC diminui a subjetividade na interpretação dos dados, pois ajuda o pesquisador a 

encontrar sinais linguísticos que servem como argumentos para suas possíveis 

proposições sobre os dados da pesquisa. Além de tudo isso, a LC nos remete ao 

estudo das línguas comas novas tecnologias, evidenciando, até mesmo na pesquisa 

científica, as características da globalização e, principalmente, a agilidade e a 

flexibilidade do sujeito pós-moderno. 

Por tudo que já foi dito, a LC se mostrou de grande utilidade para este 

trabalho, dado que ela proporcionou a investigação da língua em textos autênticos, 

isto é, textos produzidos espontaneamente com a linguagem do uso diário. Dessa 

forma, tornou-se mais fácil extrair as possíveis crenças relacionadas ao uso dos 

anglicismos em um ambiente cultural brasileiro. Em outras palavras, a LC possibilita 

explicar uma determinada crença a respeito da língua inglesa por meio das 

evidências empíricas. Ademais, por toda a agilidade que os programas de 

computador proporcionam, a análise dos dados pode ser mais minuciosa. 

Nesse sentido, a “Linguística de Corpus é uma área interdisciplinar da 

Linguística que tem por objetivo a coleta e a análise de corpus” (ELUF, 2010). Ela 

também pode ser entendida como a “exploração de corpora, ou o conjunto de dados 
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linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o propósito de servirem para a 

pesquisa de uma língua ou variedade linguística” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 3). 

Por todas as possibilidades que ela proporciona para o estudo linguístico, há, então, 

a necessidade de haver mais estudos com a utilização da LC, para que a mesma 

possa se propagar ainda mais, pois precisamos aproveitar os benefícios da 

tecnologia a nosso favor, já que eles estão aí para acrescentar e agregar valores 

aos estudos.  

Do ponto de vista probabilístico, na investigação da linguagem, o dispositivo 

mais elementar de todos é a frequência do aparecimento das palavras no corpus, 

que assinala/registra palavra por palavra. Depois disso, o programa nos mostra, 

portanto, uma evidência linguística, pois podemos captar quais palavras são mais 

frequentes naquele tema específico e, desse modo, identificar as crenças mais 

comuns sobre determinados assuntos. 

O programa da LC escolhido como auxílio na interpretação dos dados foi o 

AntConc 3.4.08. Nesse programa de computador temos as ferramentas Collocates, 

File view, Word List e Concordance. Sendo as duas últimas (Word List e 

Concordance) utilizadas como auxílio na interpretação do conteúdo.  

 

3.2.1.1 Word List 

 

O Word List é uma ferramenta do programa AntConc 3.4.0. Esta é, sem 

dúvidas, a ferramenta mais simples e fácil de ser utilizada. Além do fácil manuseio, 

ela proporciona vários cálculos estatísticos, como a contagem do número de 

ocorrência de cada palavra, mesmo que o corpus possua vários textos. Tudo isso é 

processado e executado em questão de segundos, o que proporciona uma grande 

economia de tempo. Além do que, se as mesmas contagens fossem feitas 

manualmente, poderia haver incertezas ou menos confiabilidade quanto ao 

resultado, pelo fato de se tratar de uma considerável quantidade de dados 

(GONZALEZ, 2007). 

Quando o Word List é executado aparece uma lista de palavras. Entre as 

opções a serem exploradas temos a lista dos termos na ordem alfabética juntamente 

com a frequência de cada palavra e também a lista com a frequência das palavras, 

                                                           
8
 http://www.laurenceanthony.net/software.html. (Acessado em 10 de out. 2014). 

http://www.laurenceanthony.net/software.html
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desde a mais recorrente até as menos assíduas. A imagem, abaixo,(Figura 1) 

mostra um exemplo de análise onde se verifica os termos mais frequentes naquele 

corpus. 

 

Figura 1- Imagem ilustrativa do Word List 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.2.1.2 Concordance 

 

Outra ferramenta que também integra o programa AntConc é o Concordance. 

Nesse instrumento computacional um item específico tem sua ocorrência listada 

(BERBER SARDINHA, 2004). Em outras palavras, quando o mecanismo é 

executado, a concordância (colocação das palavras/expressões) aparece na tela. 

Dessa forma, fica bem mais fácil analisar a colocação das palavras, e isso nos ajuda 

a evidenciar com quais termos tais palavras geralmente vêm acompanhadas. Desse 

modo, podemos buscar mais pistas para entender os sentidos e as crenças 

atribuídos ao termo em questão. Existe, de fato, uma evidência linguística que pode 

servir como um argumento na interpretação dos dados. 

Na imagem, abaixo (Figura 2), vemos um exemplo de análise com a palavra 

“government” num corpus com vários textos. Nele, vemos os termos associados à 

palavra em questão.  
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Figura 2- Imagem ilustrativa do Concordance 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.2.2 A teoria do social control of meaning 

 

O trabalho de Kress e Van Leeuwen (2006) é teoricamente voltado para a 

semiótica social9. Parte do trabalho deles, além de estudar a comunicação visual, 

baseia-se na compreensão dos valores e interesses dos signos em uso num 

determinado contexto. Na visão deles, uma linguagem dominante existe e é 

controlada por uma cultura/tecnologia global dos meios de comunicação. 

Kress e Van Leeuwen (2006) consideram a escrita como uma forma visual de 

comunicação, mas eles também pensam que os componentes visuais de um texto 

são mensagens organizadas e estruturadas independentemente. Assim, os 

componentes verbais e visuais estão conectados, mas não dependentes uns dos 

outros. Eles interagem para criar forma e significado. Além disso, eles também 

interpretam a comunicação visual como uma das principais formas de comunicação 

ao lado da linguagem verbal. Eles enfatizam que a comunicação visual é sempre 

codificada e os códigos precisam ser aprendidos pelos alunos, a fim de que eles 

possam sobreviver no novo panorama semiótico que está surgindo no ocidente 

contemporâneo. 

 
A sócio-semiótica [sic] visual desenvolvida por Kress e van Leeuwen 
centra-se essencialmente numa gramática e numa sintaxe do visual, 

                                                           
9
 Semiótica social é a ciência geral dos signos. 
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ou seja, no modo como as estruturas visuais combinam elementos da 
imagem de modo a produzir significados, a formar um todo significativo 
[...]. Esta abordagem contrasta com as abordagens tradicionais da 
semiótica visual, centrado em questões ligadas ao léxico, à iconografia 
e à iconologia, e ainda em questões como denotação e conotação. 
Tem como foco de interesse o modo como os elementos 
representados formam estruturas visuais mais complexas e 
abrangentes (MOTA-RIBEIRO & PINTO-COELHO, 2011, p. 2). 

 

Os autores têm fornecido um quadro descritivo que pode servir como uma 

ferramenta útil na análise visual. Esse quadro apresenta a linguagem com as formas 

e significados da comunicação visual. De acordo com eles, a comunicação visual 

tem duas funções: a função ideacional de representar o mundo ao seu redor e 

dentro de nós, e a função interpessoal da promulgação de interações sociais como 

relações sociais. Além disso, para eles, todos os sistemas semióticos têm uma 

função textual; por isso, todos eles têm capacidade de formar e funcionar como 

textos. Assim, não só podemos identificar padrões de representação, mas também a 

interação social ou formas que tornam possível a gramática do design visual das 

várias coisas que fazemos e as relações produzidas entre os fabricantes de 

sinalização e telespectadores. 

Assim, os estudiosos identificam as maneiras pelas quais o jogo semiótico 

interage dentro de narrativas e representações conceituais e as maneiras pelas 

quais essas representações interagem com seu público e estabelecem as relações 

entre os dois. Eles procuram interpretar as imagens que utilizam textos verbais e 

visuais como um texto integrado. Portanto, trata-se, aqui, da análise de textos 

multimodais. 

 

A nossa insistência em estabelecer comparações entre a comunicação 
verbal e visual decorre de um objetivo. Procuramos romper as 
fronteiras disciplinares entre o estudo da língua e o estudo de 
imagens, e nós procuramos, na medida do possível, para usar uma 
terminologia compatível, falar sobre ambos, pois em comunicação real 
os dois e certamente muitos outros se juntam para formar textos 
integrados (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006, p. 183, tradução nossa). 

 

A questão da multimodalidade tem sido vista como importante no processo de 

ensino-aprendizagem e no estudo dos discursos em sala de aula e, também, para a 

educação como um todo (O’HALLORAN, 2010; UNSWORTH, 2008). A integração 

de conhecimentos e técnicas da ciência semiótica multimodal promete novas 

abordagens para o desenvolvimento e estudo da ciência da computação. Além 
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disso, a análise do texto multimodal tem se mostrado fundamental para a 

consolidação de vários campos do saber (JEWITT, 2009). 

Kress e Van Leeuwen (2006) também argumentam que, embora as imagens 

não sejam muito trabalhadas no ambiente educacional, fora da escola, no entanto, 

as imagens continuam a desempenhar um papel muito importante. Jornais, revistas, 

materiais de relações públicas, publicidade e muitos tipos de livros, hoje, envolvem 

uma complexa interação de texto escrito, imagens e outros elementos gráficos. Eles 

ainda apontam que desenvolver a habilidade de produzir textos desse tipo é muito 

importante por conta do seu papel na sociedade contemporânea. Mas, como a 

escola não se preocupa muito com essa nova alfabetização ela passa a formar 

analfabetos visuais (KRESS & VAN LEEUWEN, 2006). 

Portanto, pode-se entender que os textos, seja verbal, visual ou multimodal, 

implantam uma multiplicidade de sistemas de significação e ressignificação. 

Ademais, analisar os textos multimodais nos permite entender as relações entre as 

palavras e as imagens em um contexto específico. Sendo assim, depois de discutir 

todas essas questões, poderíamos sintetizar tal teoria em nove proposições (KRESS 

& VAN LEEUWEN, 2006). São elas: 

 

1. As sociedades humanas usam uma variedade de modos de representação; 

2. Cada modalidade tem um potencial único para a tomada de significado; 

3. Cada modalidade tem um valor único no contexto; 

4. Potenciais diferentes indicam o potencial para a formação de diferentes 

subjetividades; 

5. A variedade de modos de uso individual tem várias maneiras de fazer 

sentido e formar subjetividades; 

6. Esses modos estão em um estado de constante interação; 

7. Esses modos afetam o comportamento comunicativo; 

8. Cada modo evolui ao longo da história e afeta novos significados e 

subjetividades; 

9. Como os modos de representação são feitos e refeitos, eles contribuem 

para o fazer e refazer das sociedades humanas e as subjetividades dos 

seus membros. 
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Portanto, as imagens podem dizer muitas coisas e são geralmente mais 

complexas do que textos simplesmente verbais, isso porque elas proporcionam uma 

diversidade maior de interpretação e podem carregar um teor maior de 

subjetividade. Elas também são mais impactantes que os textos verbais e chamam 

mais a atenção do leitor. Isso é facilmente percebido quando olhamos, por exemplo, 

um jornal impresso. As primeiras coisas que chamam a nossa atenção são as 

imagens, depois as manchetes e destaques que geralmente são escritos com letras 

maiores e/ou em negrito; só depois é que nós vamos efetivamente ler a notícia 

completamente, se esta nos parecer interessante. 

A partir daí, podemos entender a importância do texto multimodal para o 

ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, neste caso o inglês. Pois essas 

novas maneiras e novas ferramentas proporcionam um aprendizado 

contextualizado, interessante e eficaz. Se as imagens chamam mais a nossa 

atenção, trabalhá-las em sala de aula se torna de fundamental importância, uma vez 

que elas irão, possivelmente, instigar ainda mais o interesse do aluno em relação a 

determinado tema/conteúdo. E essa atenção faz com que os alunos se voltem aos 

múltiplos sentidos do texto multimodal, tornando-se, então, algo mais 

proveitoso/relevante, despertando cada vez mais ointeresse por parte do aprendiz.  

Diante disso, podemos afirmar que estamos vivendo a era da tela (KRESS & 

VAN LEEUWEN, 2001). Com base nisso, os autores desenvolveram estudos que 

colocam em destaque discussões relacionadas às imagens, pois veem nelas 

(imagens comerciais) uma certa padronização. Ou seja, para eles, as imagens 

atuais de propagandas (seja em revistas, jornais, outdoors etc.) possuem uma 

determinada padronização com relação às suas formas e à maneira como são 

organizadas. Veja, abaixo (Figura 3), o que poderíamos chamar de “quadrante de 

Kress” para entendermos, de forma resumida, como a teoria do social control of 

meaning foi utilizada para analisar as fachadas das lojas que aderiram ao uso dos 

anglicismos. 
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Figura 3- Quadrante de Kress 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Conforme a figura e segundo essa teoria, o que já é “dado” (aquilo que já é 

bem conhecido por nós), geralmente vem do lado esquerdo da tela e o que é “novo” 

aparece mais ao lado direito. O “real” costuma ficar no lado inferior, enquanto o ideal 

fica muitas vezes na parte de cima. No centro costuma ficar a parte principal da 

propaganda, o foco da mensagem. Esse quadrante, por resumir tal teoria, foi 

utilizado na analise das fachadas que podem ser visualizadas no capítulo seguinte 

desta dissertação. 
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4 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises referentes ao corpus coletado 

durante a pesquisa de acordo com a metodologia e os objetivos explicitados em 

capítulos preliminares. Além disso, busco responder às perguntas norteadoras desta 

dissertação, presentes na introdução, durante todo este capítulo.  

As crenças sobre a língua/cultura inglesa, ponto central deste trabalho, 

podem ser conferidas a partir do Tópico 4.2. Elas estão divididas em três partes, 

sendo elas “a superioridade linguística da língua inglesa”, “Os anglicismos são úteis, 

mas não se pode desvalorizar a cultura nacional”, e “O inglês como um motor 

propulsor de credibilidade”. 

Veja, na sequência, os resultados desta pesquisa, começando pela análise 

das três categorias de estrangeirimos classificados como EEs, EAs e EIs. 

 

4.1Estrangeirismos Emergentes, Acomodados e Imperceptíveis 

 

Não é objetivo deste estudo identificar e fazer uma lista dos termos que se 

enquadram no grupo dos EEs ou no grupo dos EAs, pois isto requereria um estudo 

mais específico sobre tais termos. O importante, ao refletir sobre essas duas 

categorias, é mostrar que esses anglicismos passam por etapas no processo de 

inserção e familiarização dentro do português.  

A seguir, serão apresentados exemplos de crenças que reforçam os sentido e 

a legitimidade das três nomenclaturas destacadas neste tópico (EEs, EAs e EIs), 

com base nas evidências empíricas retiradas de trechos das falas dos entrevistados. 

Primeiramente, vejamos a questão dos EEs. Pelo fato de ter entrevistado 

pessoas que convivem diariamente com anglicismos, é mais difícil mostrar alguns 

exemplos de EEs no ambiente comercial, conforme pôde ser observado nas falas 

dos trabalhadores. Além disso, a maioria dos estabelecimentos costuma expor 

palavras mais usuais, isto é, existem palavras que são muito recorrentes no 

comércio (ver tópico 4.3.1) e isso faz com que haja uma massificação e 

familiarização pelo constante uso.  

Veja, abaixo, um exemplo de EE apontado pelo entrevistado, de acordo com 

suas palavras: 
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Pelo contexto dá pra ter a noção que é uma loja de vestimenta para 
moda fitness. Pra galera que malha, pra galera que busca a inovação 
no meio do físico mesmo (João). 

  

No caso da palavra fitness, embora tenha sido compreendida pelo ator social 

João, ela ainda é considerada, aqui, um EE, visto que esta palavra é pouco 

conhecida pelo senso comum e também provoca uma repentina impressão de que 

se trata de um vocábulo estrangeiro. 

 Com relação aos EAs, foi bem mais simples identificá-los. A palavra fashion, 

por exemplo, bastante encontrada nas lojas de roupa, é um exemplo evidente de 

EA. Confira, abaixo, alguns exemplos que demonstram a legitimidade deste 

argumento, conforme os entrevistados: 

 

Eu entendo ela, mas exatamente o que significa eu não sei. Eu 
imagino que seja algo relacionado à moda, não é? É uma palavra em 
inglês que a gente usa pra... coisas de moda. O que se vestir e tal... 
(Ana). 
Não. Não sei. Fashion deve ser alguma coisa relacionada à moda, 
que seja diferente... alguma coisa assim que eu já ouvi falar, mas 
fashion eu não sei não (Helena). 
Eu imagino que (fashion) tem a ver com roupa... alguma coisa 
ligadoa isso (Maria). 

 

As entrevistadas, nos excertos acima, não afirmam categoricamente que 

sabem o significado da palavra fashion, pelo contrário, Helena e Maria chegam a 

dizer na entrevista que não sabem o significado da palavra. Entretanto, pode-se 

observar que elas entendem a palavra e sabem como utilizá-la na língua. Isso realça 

que fashion é um EA, tendo em vista que as pessoas entendem seu sentido e 

sabem em quais contextos a palavra deve ser empregada.   

Além dos EEs e os EAs, também foi possível observar exemplos dos EIs. Tais 

amostras foram registradas na entrevista com Rita, dona de uma lan house. Isso 

porque Rita está envolvida no meio das tecnologias eletrônicas (computadores), que 

é o ambiente mais propício para a utilização dos EIs. No exemplo retirado da fala da 

entrevistada, foi possível observar palavras como link e click. 

 

Olha, lá no local onde eu trabalho, na Click, a gente acaba usando 
muito isso porque chega uma pessoa e fala: Rita, por favor, entra em 
um site, entra emum site aí pra mim, por gentileza, de tal cliente. Ah, 
o link tá aqui se você precisar. Então isso já é coisa natural, né? 
(Rita). 
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As entrevistas apresentaram, na maioria das vezes, uma posição favorável 

aos estrangeirismos. Além disso, verificou-se que os entrevistados estão cada vez 

mais familiarizados com os vocábulos do inglês. Os anglicismos estão muito 

presentes na vida dessas pessoas, ao ponto delas externarem que eles são 

simplesmente como palavras do português que se usa corriqueiramente. Assim, a 

ideia de que o inglês pertence a um lugar distante está cada vez mais amena, pois 

este idioma já faz parte da vida dessas pessoas (conforme pode ser visto nos 

trechos seguintes, de alguns dos entrevistados).  

 

[...] que isso é passado pra gente como se fosse qualquer outra 
palavra do português. Só que é uma palavra em inglês. Só que aí 
você aprende por assimilação, é mais uma coisa no seu vocabulário 
(Ana). 
Agora... que a gente acaba aprendendo, né? Que isso é passado pra 
gente como se fosse qualquer outra palavra do português. Só que é 
uma palavra em inglês (Ana). 
Seja uma ida noshopping, é... quando a gente trata de um link na 
página da internet, acaba sendo coisa do nosso cotidiano, então a 
gente nem se toca que é uma coisa de fora ou não, é coisa que já faz 
parte da nossa vida (Rita). 
Eu acho que as pessoas já estão habituadas a usar e é como eu já 
disse, é como se fosse uma coisa nossa já [...] (Rita). 
Assim, como já tá, né... (risos). Como já tá no Brasil, a gente já tá 
acostumado a... a lidar com elas, já acabou se tornando nossa 
também, né? A gente utiliza como se fosse da nossa língua (Rita). 
O inglês já tá tão dentro do Brasil e de outros países que já estão 
acostumados e adeptos a isso (José). 

 

Resumindo, esses anglicismos, na maioria das vezes, não são vistos 

simplesmente como estrangeiros, eles estão cada vez mais acomodados e 

causando menos estranheza por parte das pessoas. Podem até ser vistos como 

pertencentes ao outro10 no senso comum, mas no uso diário não, dado que diversas 

palavras estão bastante enraizadas no português brasileiro. 
 

 

4.2 As crenças dos entrevistados 

 

Este tópico da dissertação aborda as principais crenças percebidas durante 

                                                           
10

 O“outro” seria os países que tem esse idioma como língua oficial, principalmente os dois 
economicamente mais poderosos: Estados Unidos e Inglaterra. 



56 
 

as transcrições das entrevistas. A LC, que possui uma abordagem empirista11, foi o 

aporte metodológico que auxiliou na identificação e comprovação das crenças, 

facilitando a compreensão delas, por meio das evidências linguísticas.  

As três principais crenças estão relacionadas à superioridade, utilidade e 

credibilidade da língua inglesa. Para os entrevistados, embora na maioria dos casos 

não sejam falantes da língua, o inglês é moderadamente importante no que diz 

respeito ao sucesso dos negócios. As sessões, a seguir, versam mais 

detalhadamente sobre essas questões. 

 

4.2.1Crença 1: A superioridade linguística da língua inglesa 

 

 Uma crença bastante recorrente é a da “superioridade da língua inglesa”. Por 

meio dos relatos, foi possível registrar que a maioria dos atores sociais considera 

que a língua inglesa possui, sim, uma relativa superioridade à língua portuguesa. 

Obviamente, não é algo unânime, mas pode ser considerada uma crença bem 

acentuada no meio comercial.  

Desse modo, a palavra “superior” foi o adjetivo mais utilizado pelos 

entrevistados durante a pesquisa. Ela ocorreu em quinze situações. Tal informação 

pode ser evidenciada na Figura 4, logo na sequência. 

 

Figura 4 – Frequência das palavras nas entrevistas 

 

Fonte: Próprio autor. 

                                                           
11

A abordagem empirista “é vista como uma descrição dos fatos baseada em observações e 
experimentos que permitem estabelecer induções” (THEÓPHILO, 2001, p. 5). 
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Por conta disso, foi realizada também uma busca, por intermédio da 

ferramenta Concordance, com a palavra “superior” e o programa mostrou a lista de 

concordâncias desta palavra, para mais facilmente identificar os termos relacionados 

a ela.  

 As crenças relacionadas à palavra superior podem ser observadas, a seguir, 

na Figura 5.  

 

Figura 5 – Resultados de busca da palavra “superior” pelo Concordance 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Diante do que fora observado na figura 5, na maioria das vezes o inglês é 

relatado como uma língua “superior”, seja pela relação com o poder econômico dos 

Estados Unidos, seja por declarações sem explicações. O inglês é declarado como 

“superior”, embora, muitas vezes, os entrevistados digam que “superior” não é 

necessariamente sinônimo de “melhor”. O fato é que a língua inglesa é vista, na 

maior parte das vezes, em um patamar elevado, pelo menos com relação à língua 

portuguesa. 

 Além do argumento utilizado, por meio da LC, para provar essa visão de 

superioridade do inglês, faz-se necessário destacar outras falas que comprovam 

essa crença. Apesar de não utilizarem a palavra “superior”, em alguns trechos os 

entrevistados usaram adjetivos que fortalecem a eminência de tal crença. Veja 

alguns exemplos nas linhas seguintes: 
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Então já é coisa que o Brasil meio que adotou, acha bonito, acha 
elegante usar palavras em inglês (Rita). 
Porque é mais bonito que o português [...] (Maria). 
De uma forma geral... de uma forma geral a sociedade acha o inglês 
mais interessante. Tanto é que quando tem algo em inglês, chama 
mais atenção do que algo em português (José). 
Eu acho que as pessoas querem ser chiques entre aspas e querem 
empurrar lá... ah, vamos botar inglês, que inglês fica mais chique, 
fica mais apresentável, fica como se fosse, principalmente esse 
negócio de fashion, fashion. Então vamo botar que aí fica parecendo 
que é tudo importado. Não é? Veio tudo de fora (risos) (Helena). 
[...] dando a entender que por ser uma palavra de outro idioma, tem 
mais importância, tem mais influência do que a do nosso país 
(Tereza). 
Eu acho que mais pela parte estética mesmo, pra ficar mais bonito 
ou até mesmo pra chamar a atenção (Vera). 
Expressões em português são boas, em inglês muito mais (Bento). 
Algumas pessoas usam porque acham mais casual, outras acham 
mais... assim, vamos dizer... mais sofisticado (João). 

  

Como visto acima, o inglês é conceituado como “mais bonito”, “mais 

elegante”, “mais interessante”, “mais chique”, “mais apresentável”, “mais importante”, 

“mais influente”, “mais sofisticado”, “mais chamativo” e assim por diante. Então, 

perante palavras bastante positivas com relação à avaliação da língua inglesa, por 

meio das falas analisadas, pode-se concluir que a crença da superioridade 

linguística da língua inglesa possui, sim, muito fundamento. 

 

4.2.2 Crença 2: Os anglicismos são úteis, mas não se pode desvalorizar a 

cultura nacional 

 

Para os participantes da pesquisa, os anglicismos não atrapalham e nem 

prejudicam a cultura brasileira. Entretanto, os entrevistados pensam que é 

necessário valorizar mais a cultura nacional. Ou seja, é válido usar a língua inglesa, 

mas não se pode esquecer do português. Além disso, foi possível registrar também 

a ideia de “uma língua, uma nação”, pois os participantes consideram a língua 

portuguesa como algo estritamente ligado à condição de legitimamente brasileiro. 

Este é o paradoxo da Crença 2. Por um lado, acredita-se que os anglicismos 

são cada vez mais necessários e, por isso, precisam ser utilizados; por outro, 

acredita-se que precisa haver uma atenção maior com o português para que a 

cultura brasileira possa ser mais estimada.   
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Nesse sentido, a imagem, abaixo (Figura 6), apresenta uma busca feita com 

a palavra “Brasil”. Nessa análise pôde ser identificado que existe a crença de que 

não se pode esquecer-se da utilizaçãodo português.  

 

Figura 6 – Resultados de busca da palavra “Brasil” pelo Concordance 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os participantes da pesquisa, em sua maioria, acreditam que a característica 

de ser brasileiro está totalmente ligada ao fato de usar a língua portuguesa. Essa 

crença está bem evidenciada em um trecho da fala de Tereza: 

 

Eu acredito que eles deveriam ser substituídos. Primeiro... é... que 
nós deveríamos dar mais valor ao nosso país (Tereza). 

 

 Com relação à finalidade dos anglicismos, foi identificada a crença de que “as 

palavras em inglês são úteis”. Isto é, o inglês é necessário para o mundo 

globalizando e, é claro, para o comércio. As falas abaixo representam essa crença 

de que os anglicismos são frutuosos e ajudam nas vendas dos produtos 

comercializados. 
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[...] então acho fundamental a presença dos anglicismos no local de 
trabalho (Rita). 
[...] sinto que elas são usadas para influenciar as pessoas a 
comprarem (Tereza). 
Onde você vai tem... é... muito mais fácil você comunicar com o 
inglês por ser a língua universal. Por isso que eu acho que ela se 
tornou superior, mas eu acredito que cada língua tem seu valor 
(Rita). 
Aumentar a velocidade das comunicações e tornar mais fácil o 
entendimento de algumas coisas que você talvez deveria delongar 
no português para expressar (João). 

 

 As falas acima mostram um posicionamento sobre a língua inglesa: é preciso 

utilizá-la. “Elas são fundamentais no comércio”; “elas influenciam nas compras”; “é 

mais fácil se comunicar em inglês”; “anglicismos podem facilitar a compreensão” etc. 

Resumindo, não se pode desprezar a língua portuguesa, mas o inglês precisa ser 

desfrutado. 

 

4.2.3 Crença 3: O inglês como um motor propulsor de credibilidade 

 

 A terceira crença é a afirmação de que a língua inglesa é uma língua de 

credibilidade. Neste tópico, o ponto principal é apresentar o crédito que as pessoas 

dão a esse idioma, visto que em nenhum momento das entrevistas qualquer 

participante se referiu à língua inglesa com um adjetivo negativo. Diante disso, é 

possível perceber que ela está sempre associada a questões positivas, como o seu 

destaque no cenário mundial; a necessidade e o diferencial de aprendê-la; a 

facilidade da comunicação em nível global; a imprescindibilidade para o marketing, 

entre outras coisas.  

 Essas ideias que apresentam a crença do inglês como um motor propulsor de 

credibilidade podem ser conferidas, a seguir, na Figura 7. 
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Figura 7 – Resultados de busca de “o inglês” pelo Concordance 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Como pode ser observado, ao buscar as palavras “o inglês” no corpus de 

análise, o programa AntConc, por meio do dispositivo Concordance, exibiu as 

sentenças relacionadas às palavras da busca. Em quase todas as ocorrências (as 

ocorrências estão sublinhadas) “o inglês” está relacionado a fatores positivos de 

avaliação que evidenciam a credibilidade dada, por eles, a essa língua.  

 Além disso, outros trechos das falas dos entrevistados exemplificam e 

reforçam a crença da credibilidade do inglês. Leia-as, logo abaixo: 

 

Acho que dá um ar mais... moderno pra loja. Não sei. [...] Acho que 
por dar um ar mais moderno na loja... faz com que pareçam que as 
roupas sejam mais... bonitas, modernas... (Maria). 
Eu acho que talvez seja essa busca por sofisticação, diferenciação, 
mostrar que talvez o produto seja mais assim... mais top, não sei o 
que... (Ana). 
Sinceramente, sinceramente eu acho que (o uso de anglicismos) é 
pra enfeitar (José). 
Porque ela olha o objeto, olha o nome em inglês, olha o objeto lá 
colorido, olha o negócio lá e vê o nome em inglês, aí acha ‘ah eh 
maravilhoso’. [...] Eu acho que eles usam muito o inglês justamente 
para chamar a atenção de um negócio falando que é importado o 
produto, dando a noção de que veio de fora (José). 
Ah, eu acho que querem ser tudo chique e fashion pra chamar a 
atenção (risos). Pra chamar a atenção. Falar assim: “nossa, minha 
loja tem um nome em ingreis” (Helena). 
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O que eu penso é que a nação tá se desenvolvendo. Que é uma 
nação que tá em crescimento (quando perguntado sobre a presença 
em massa de anglicismos no comércio) (Bento). 

 

Portanto, sendo o inglês uma “língua de credibilidade”, pode ser considerado 

um importante artifício para obter sucesso nas vendas, pois as pessoas 

entrevistadas associaram a “credibilidade da língua” com a qualidade dos produtos 

vendidos nas suas lojas. Na fala de Bento, por exemplo, isso fica bastante evidente, 

uma vez que ele associa a presença dos anglicismos no Brasil com o avanço da 

nação. Em outras palavras, associar a marca da empresa com a língua/cultura 

inglesa é uma excelente estratégia de marketing, já que o inglês é visto como uma 

língua de influência, preponderância e renome.  

 

4.3 Análise das fachadas dos estabelecimentos comerciais 

 

Nesta sessão foram engendradas análises com base em fotografias das 

fachadas dos estabelecimentos comerciais. Depois de coletadas as imagens, elas 

foram agrupadas para que fosse possível analisar as recorrências dos anglicismos, 

a estrutura gramatical das expressões inglesas, o code-switching inglês-português e 

as análises semióticas.  

Na sequência, encontram-se tais análises, começando com as ocorrências 

das palavras examinadas por meio da LC. 

 

4.3.1Tendências vocabulares e o Decorative English 

 

Os anglicismos são uma tendência cada vez mais evidente no comércio, pois 

eles são encontrados tanto nas partes mais bem estruturadas economicamente 

quanto nos lugares periféricos da cidade. Ademais, alguns termos mais recorrentes 

da língua inglesa são usados em todas as partes da cidade.  O ‘s (apóstrofo + s), por 

exemplo, é o termo mais utilizado pelos comerciantes de Vitória da conquista. Como 

pode ser vistona Figura 8, esse é o termo mais recorrente entre todos os 

anglicismos presentes nas fachadas das empresas.  
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Figura 8 – Frequência dos nomes dos estabelecimentos 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Sendo assim, a estrutura do Genitive Case (‘s) apareceu 14 vezes, de acordo 

com a ferramenta Word List, do AntConc. Essa estrutura é, portanto, uma tendência 

nos estabelecimentos comerciais. Quando ocorre essa estrutura, ela geralmente 

vem acompanhada do nome do proprietário. Veja, abaixo, na imagem 1, dois 

exemplos dessa tendência vocabular. 

 

Imagem 1 – A tendência do ‘s 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Além do Genitive Case, existem outras palavras que são comuns no 

segmento comercial, conforme puderam/podem ser observadas na Figura 8, 

anteriormente. Fashion é muito comum nas lojas de roupa, cell nas lojas de 

eletrônicos e fitness nas academias. A palavra magazine, curiosamente, possui um 

sentido diferente na língua portuguesa, pelo menos no meio comercial. Magazine em 

inglês significa revista, mas nas lojas fotografadas, ela aparece com um sentido de 

“loja”, “armazém” ou “armarinho12”. 

Outra tendência nas fachadas dos estabelecimentos é uma espécie de Code-

switching13. Muitos nomes de lojas e muitas expressões catalogadas mostram a 

tendência de misturar inglês com português. Várias dessas expressões são 

empregadas de forma bastante adequada e impecável quanto à questão semântica. 

Veja, abaixo (Imagem 2), um exemplo do que chamo code-switching comercial. 

 

Imagem 2 – Code-switching comercial 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Nessas duas imagens, temos dois típicos exemplos de como estabelecer o 

code-switching comercial. Ki-fashion (que fashion) é uma forma de apresentar uma 

estrutura do português brasileiro de criar sentenças que expressam positividade, 

como, por exemplo, “que legal”, “que ótimo”, “que interessante”. Assim como 

Sapateen que é a mistura de sapato com a palavra teen ou teenager.  

Além da utilização do code-switching comercial, existe o tema da adequação 

e inadequação dos termos estrangeiros aos locais de trabalho. Na sua maioria, os 

estrangeirismos são empregados de forma adequada, isto é, a palavra ou expressão 

                                                           
12

 Um pequeno estabelecimento comercial que vende vários tipos de objetos. 
13

 O termo code-switching é utilizado quando um falante alterna o uso de termos/expressões entre 
duas ou mais línguas no ato da fala. 
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em inglês possui algum tipo de relação com o que se comercializa ali. Entretanto, 

existem expressões que não possuem nenhum tipo de relação com o 

estabelecimento e, às vezes, possui sentenças simplesmente indecifráveis. 

Essas frases indecifráveis ou frases atípicas do inglês são caracterizadas pelo 

conceito de Decorative English 14  (CRYSTAL, 2000). Dessa forma, o Decorative 

English acontece pelo fato de que praticamente o mundo inteiro está usando inglês, 

como japoneses, chineses, colombianos e brasileiros, só para citar alguns. Esse 

recorrente uso permite que esse fenômeno apareça diversas vezes quando pessoas 

desses locais utilizam a língua para produzir textos. 

Veja na imagem 3 amostras do Decorative English no comércio de Vitória da 

Conquista. 

 

Imagem 3 – Decorative English 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

De acordo com o que pôde ser observado nesta pesquisa, o Decorative 

English acontece majoritariamente com o ‘s (apóstrofo + s). São estruturas 

inovadoras e originais que criam padrões de inglês diferentes dos padrões 

americanos, britânicos, australianos etc. Esses anglicismos são empregados de 

forma peculiar, mas fazem parte de um processo totalmente natural. Uma vez que o 

inglês é a língua do planeta, é totalmente esperado que a cada dia surjam novas 

formas de se expressar neste idioma. 

 

                                                           
14

 Decorative English é um termo usado por Crystal e outros linguistas aplicados para se referir a uma 
forma de inglês incomum. O Decorative English acontece na maioria das vezes em países asiáticos 
como China e Japão. 
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4.3.2 A teoria do Social control of meaning 

 

 Neste tópico, esta pesquisa apresenta resultados referentes às análises das 

fotografias das fachadas das lojas, coletadas durante a pesquisa. Essas imagens 

foram analisadas de acordo com a teoria de Social control of meaning (KRESS & 

VAN LEEUWEN, 2006). Mais especificamente, com base no “Quadrante de Kress” 

(explicado na Tabela 1). 

 Como essa teoria de Kress e Van Leeuwen (2006) supõe que exista uma 

ideologia dominante, que proporciona a criação de formas padronizadas nas telas de 

propaganda, isto é, existe uma forma bem parecida referente à organização dos 

textos verbais e visuais, o intuito dessa análise é verificar a legitimidade de tal teoria 

no contexto específico deste estudo. 

 Desse modo, a verificação é feita de forma bastante simples. Ao observar as 

imagens, busca-se identificar o posicionamento e a maneira como são organizados 

os três elementos mais recorrentes das fachadas fotografadas: o posicionamento 

dasInformações básicas para contato (números de telefone, fax, e-mail e site); o 

posicionamento dos textos visuais (ilustrações); e o posicionamento dos nomes dos 

estabelecimentos. 

 Primeiramente, vejamos a questão do posicionamento de informações para 

contato como números de telefone, fax, e-mails e sites. Nesta observação, nota-se 

que quase metade das telas analisadas indica que essas pequenas informações 

costumam aparecer na parte inferior-direita de quem observa (47,5% das 

ocorrências). 30,8% das fachadas mostram esse elemento na parte inferior-central e 

17,9% na parte inferior-esquerda. O mais interessante é que, se somarmos esses 

três números, pode-se perceber que em 96,2% das ocorrências esses elementos 

informativos se apresentam na parte inferior da tela, ou seja, é um número bastante 

considerável, o que demonstra uma padronização na organização em relação a esse 

componente. Em outras palavras, esses itens não tendem a aparecer na parte 

superior da tela, e quando isso acontece, não passa de uma remota exceção.  

Veja, abaixo, o gráfico (gráfico 1) que apresenta de forma mais clara esse 

fato a respeito da organização dos elementos das fachadas das lojas.  
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Gráfico 1- Posição das Informações básicas para contato (número de telefone, fax, e-mail e site) 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Observe, logo abaixo, alguns exemplos de fachadas de lojas que seguem  o 

padrão evidenciado no gráfico 1. Além das quatro amostras, a seguir, as demais 

imagens coletadas durante a pesquisa podem ser vizualizadas no Apêndice K, a fim 

de corroborar as informações apresentadas aqui.  

 

 

Imagem 4 - Imagens referentes aos dados do gráfico 1 
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Fonte: Próprio autor. 

 

 

 Assim, após analisar os posicionamentos mais comuns da informação para 

contato, o próximo segmento exibe a maneira como são organizados os textos 

visuais (ilustrações) das imagens coletadas nesta pesquisa. Nesta análise, pôde ser 

depreendido que – embora não tão prototipado quanto na observação anterior – os 

textos visuais, na maioria das vezes, despontam na parte superior da tela. Em 

39,3% dos casos as ilustrações aparecem no lado superior-esquerdo; e em 36,1% 

das vezes elas mostram-se no lado superior-direito. Isso quer dizer que a cada 

quatro imagens de fachadas analisadas (apenas telas contendo textos visuais), três 

delas apresentam suas ilustrações na parte superior.  

Esses textos verbais geralmente são ilustrações dos produtos vendidos no 

estabelecimento ou pessoas/modelos utilizando/vestindo/segurando o produto, que 

seria o “ideal” para ser consumido. Veja, na sequência, essas informações 

detalhadas no Gráfico 2.  
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Gráfico 2 – Posição dos textos visuais (ilustrações) 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Como pôde ser verificado, não há um padrão extremamente claro e evidente 

de como os textos verbais costumam se ordenar nas telas. Embora não possa ser 

declarado que haja um incontestável padrão com relação à organização desse 

elemento, pode-se inferir que pelo menos existe uma forma mais corriqueira e 

habitual de exibi-lo.  

 Veja, abaixo, alguns exemplos, especialmente as duas imagens de cima, que 

demonstram a maneira mais frequente em que os elementos ilustrativos são 

dispostos. Nas duas fotografias de baixo, os textos visuais se apresentam no centro 

e na parte inferior, respectivamente. 
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Imagem 5 – Imagens referentes aos dados do gráfico 2 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Próprio autor. 

 

Por último, vejamos os nomes das empresas. Esses, por sua vez, costumam 

ficar no centro das placas dos estabelecimentos fotografados. Isso porque o nome 

da empresa é geralmente o foco da mensagem. Mais da metade das lojas 

fotografadas segue esse padrão dominante, demonstrando, percentualmente, que 

tal ideologia dominante na produção de imagens em propagandas existe, e de forma 

bastante notória. Quando o título (nome da empresa) não aparece em grande 

evidência no centro da tela, ele surge na parte superior (lado do “ideal”), tanto pela 

direita quanto pela esquerda. Por outro lado, vê-se que essas palavras não 

costumam estar presentes nas partes inferiores da tela, já que tal espaço é 

geralmente reservado para colocar números de telefone e e-mails. Claro que 

existem exceções, todavia não passam de ocorrências remotas. 

Segundo Kress e Van Leeuwen (2006), no ocidente, o centro da tela é o 

primeiro lugar para onde nosso olhar é naturalmente direcionado. O gráfico, abaixo, 
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apresenta a posição em que aparecem os nomes das lojas de forma proporcional. 

Veja que o centro da tela é o lugar mais comum para essa ocorrência. 

 

Gráfico 3 – Posição dos nomes dos estabelecimentos 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Observe, ainda, alguns exemplos de fachadas que seguem as formas mais 

comuns (nomes dos estabelecimentos no centro ou no topo da imagem, seja pela 

direita ou pela esquerda) deflagrada na análise do corpus. É válido lembrar que 

todas as fachadas fotografadas durante a pesquisa podem ser encontradas no 

Apêndice K.  

 

Imagem 6 – Imagens referentes aos dados do gráfico 3 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Portanto, a teoria do Social control of meaning possui, sim, muito fundamento 

prático. Tal argumento pôde ser legitimado, neste tópico, por intermédio das 

evidências semióticas registradas nas fachadas dos estabelecimentos. Isso realça a 

proximidade entre nações (SANTOS, 1996); a aproximação de língua e culturas 

(HALL, 1999); e a ideia de fronteiras cada vez mais estreitas (MOITA LOPES, 2008). 

Dessa maneira, a comprovação de uma ideologia dominante mostra que estamos 

cada vez mais conectados e misturados, pois somos sujeitos pós-modernos e 

estamos inseridos dentro de um gigantesco fenômeno mundial chamado 

globalização.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A LI é hoje um patrimônio da humanidade. Ela está em toda parte. Sua 

presença maciça no meio comercial foi comprovada por esta pesquisa, que 

apresentou as principais crenças relacionadas à língua e à cultura inglesa no 

ambiente dos negócios na comunidade de Vitória da Conquista, na Bahia.  

Foi comprovado que realmente existe uma crença de superioridade da língua 

inglesa em relação ao português. A LI é considerada a língua do prestígio, e os 

anglicismos, muitas vezes, funcionam como uma tentativa de associação entre as 

mercadorias e a credibilidade que a língua inglesa oferece na atualidade. Essa 

crença, que coloca o inglês praticamente num pedestal, é relativamente 

preocupante, pois uma vez que existe a ideia de uma língua/cultura superior 

automaticamente existe uma outra língua/cultura inferior; e existindo a ideia de 

língua/cultura inferior, pode existir crenças de povos e sociedades inferiores. 

Portanto, acredita-se que a língua inglesa produza status social superior. Ou 

seja, o ato de utilizá-la exerce uma elevação social. Logo, ela serve de status 

justamente porque existe a crença da superioridade linguística. Por conta disso, usar 

inglês se torna algo totalmente edificante. Ela, portanto, é um recurso que promove o 

meio comercial, é uma possibilidade a mais para alavancar as vendas. 

A teoria de kress e Van Leeuwen (2006) reforça a ideia de que estamos cada 

vez mais conectados e de que há um processo de homogeneização no meio não 

somente da LI, mas também das construções imagéticas como nas imagens 

retiradas do comércio. Existe um padrão dominante na produção de imagens de 

propagandas. Essa verificação serve para legitimar o fato de que nós somos sujeitos 

pós-modernos, estamos cada vez mais interligados, e por conta disso, cada vez 

mais fragmentados em virtude do processo da globalização. A inserção do inglês em 

nossa cultura também reforça tal fragmentação. 

 

A globalização e as mudanças tecnológicas, processos inter-
relacionados que se aceleraram nos últimos quinze anos, criaram uma 
nova realidade global potencializada pela tecnologia, alimentada pela 
informação e dirigida pelo conhecimento. O surgimento de uma nova 
economia mundial tem várias implicações para a natureza e para o 
propósito da educação (ELUF, 2010, p. 16). 
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Como professor de inglês, penso que este trabalho tenha servido para 

construir práticas pedagógicas para o ensino de LI com criticidade e reflexão a 

respeito das questões aqui apresentadas. Hoje vejo que é fundamental trabalhar 

esse idioma na escola com criticidade. Essas crenças, essas questões políticas e 

esses posicionamentos ideológicos carecem de ser abordados e aplicados no 

ambiente escolar; o professor precisa levar para o aluno essa relação entre inglês-

mundo e inglês-comunidade. Desse modo, questões extremamente sociais não 

podem ser simplesmente ignoradas por nós, educadores.  

Finalmente, o estudo dos anglicismos serviu para evidenciar que o inglês não 

é uma realidade distante, não é meramente uma língua estrangeira (ela é cada vez 

mais familiar) e não é simplesmente uma língua que só está lá naquele país 

economicamente poderoso. O inglês está aqui, do nosso lado, todos os dias, e de 

forma cada vez mais notória e irreversível. A língua inglesa é a língua mundial, 

sendo assim, o inglês também é nossa língua. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO COM AS PERGUNTAS FEITAS DURANTE AS 

ENTREVISTAS 

 

1- Você sabe o que significa a(s) palavra(s) na fachada desse estabelecimento 

comercial? 

2- Existe preocupação, da sua parte, em saber tal significado? Por quê? 

3- O que você pensa a respeito do uso de anglicismos em seu local de trabalho? 

4- Em sua opinião, o que leva as pessoas a usarem palavras do inglês? 

5- Você acredita que os anglicismos ajudam ou atrapalham nas vendas? Por quê? 

6- Você pensa que os anglicismos deveriam permanecer, serem proibidos ou 

substituídos? Por quê? 

7- Você prefere expressões em português ou em inglês? Por quê? E os clientes? 

Por quê? 

8- Qual é o papel dos anglicismos no local de trabalho? 

9- Você acredita que a língua inglesa seja superior à língua portuguesa? Por quê? 

10- O que você acha da presença dessas palavras no contexto social brasileiro? 

11- De forma geral, como você descreve e entende a presença dessas palavras em 

inglês no seu dia a dia? 
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Data: 14 de outubro de 2014 
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Entrevistador: Você sabe o que significa essa palavra na fachada da loja “fashion”? 

Maria: Não.  

Entrevistador: Você imagina o que ela pode significar? 

Maria: Eu imagino que tem a ver com roupa... alguma coisa ligado a isso. 

Entrevistador: Existe preocupação em saber o significado dessa palavra aqui? Você 

se preocupa em saber o significado dessa palavra?  

Maria: Não.  

Entrevistador: Por que não? 

Maria: Não sei por que não.  

Entrevistador: O que você pensa do uso dessa palavra em inglês neste local de 

trabalho? O que você acha? De usar inglês neste local de trabalho... 

Maria: Eu acho que deveria estar em português e não em inglês.  

Entrevistador: Por quê? 

Maria: Porque tem algumas pessoas que não entendem o que está escrito em 

inglês. 

Entrevistador: Na sua opinião, o que leva as pessoas a usarem palavras em inglês? 

Maria: Não sei.  

Entrevistador: Por que você acha que elas escolhem usar o inglês? 

Maria: Porque é mais bonito que o português. (risos) 

Entrevistador: Você acha que é mais bonito? 

Maria: É.  

Entrevistador: O que mais? 

Maria: Acho que dá um ar mais... moderno pra loja. Não sei. 

Entrevistador: Você acredita que essas palavras em inglês ajudam nas vendas? 
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Maria: Acho que sim. 

Entrevistador: Por quê? Por que você acha que ajuda? 

Maria: Porque... não sei explicar o porquê. Acho que por dar um ar mais moderno na 

loja... faz com que pareçam que as roupas sejam mais... bonitas, modernas... 

Entrevistador: Você acha que essas palavras em inglês, deveriam permanecer, 

deveriam ser proibidas ou substituídas?  

Maria: Deveriam ser substituídas pro português. 

Entrevistador: Por quê? 

Maria: Porque algumas pessoas não entendem em inglês. O que tá querendo dizer. 

Entrevistador: Mas você não acha que (o inglês) é mais moderno? 

Maria: É mais moderno, mas tem muitas pessoas que não entendem. 

Entrevistador: Você, na sua opinião, você prefere expressões em português ou em 

inglês?  

Maria: Português. 

Entrevistador: Por quê? 

Maria: Porque... é o idioma... que os brasileiros falam. 

Entrevistador: O que você acha que os clientes pensam? Eles preferem português 

ou inglês? 

Maria: Acho que eles nem reparam muito no nome da loja assim. Só entra e vai.  

Entrevistador: Na sua opinião qual é o papel, qual é a importância dessas palavras 

nesse local de trabalho? 

Maria: Não sei.  

Entrevistador: Você acha que tem alguma importância? Serve para alguma coisa? 

Maria: Ahh... serve pra... pra... pra... fazer o comércio da loja, não? 

Entrevistador: Você acredita que a língua inglesa é superior à língua portuguesa? 

Maria: Não.  

Entrevistador: Não? 

Maria: Não. 

Entrevistador: Por que não? 

Maria: Ué, porque não. Porque cada país tem seu idioma.  

Entrevistador: Mas quando as pessoas preferem usar a língua inglesa no Brasil, o 

que você pensa? 

Maria: Não sei o que eu penso. O que que eu penso? 

Entrevistador: Você acha que não é superior. 
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Maria: Ahh... isso aí é verdade. É superior.  

Entrevistador: É superior? 

Maria: É superior (risos).  

Entrevistador: Você acha que o inglês é superior ao português? 

Maria: É. 

Entrevistador: Por quê? 

Maria: Ah... porque se os próprios brasileiros não querem colocar o nome em 

português na loja tá... sei lá. 

Entrevistador: O que acha da presença dessas palavras num contexto social 

brasileiro? O que você acha de colocar palavras em inglês no Brasil? Qual é sua 

opinião sobre isso? 

Maria: Eu acho que não deveria colocar em inglês não. Teria que ser em português.  

Entrevistador: Você acha que deveria proibir, então? 

Maria: É, deve proibir.  

Entrevistador: De forma geral, como você descreve, entende a presença dessas 

palavras em inglês no seu dia-a-dia? 

Maria: Acho normal. Acostumei já. 

Entrevistador: Por quê? 

Maria: Porque... não sei explicar o porquê.  

Entrevistador: Acha normal? 

Maria: É normal. Vê todo santo dia na rua... em todo local. 

Entrevistador: Ok, então. Obrigado. 
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Entrevistador: Primeira pergunta: você sabe o que significa essa palavra dessa 

fachada “Naná fashion”? 

Ana: Eu entendo ela, mas exatamente o que significa eu não sei. Eu imagino que 

seja algo relacionado à moda, não é? É uma palavra em inglês que a gente usa 

pra... coisas de moda. O que se vestir e tal... 

Entrevistador: Ok. É... na sua visão, existe uma preocupação em saber o significado 

dessa palavra quando você olha?  

Ana: Acho que a gente já sabe; a gente aprende como qualquer outra palavra no dia 

a dia. Quando você vê, você já sabe. Porque tá relacionado ao visual de uma loja, 

por exemplo, você vê a palavra “fashion” e as pessoas falando aquilo, sempre 

relacionando à roupa, às lojas e tal e você imagina o que que é e com isso você 

aprende. Não necessariamente sabendo o significado, sabendo que é inglês e tal. 

Muitas vezes a pessoa nem tem noção disso e já assimila.  

Entrevistador: O que você pensa dessas pessoas que usam palavras em inglês no 

local de trabalho? 

Ana: Em tenho nada contra não. Cada um faz o que quer. (risos) Era pra responder 

o quê?  

Entrevistador: Isso mesmo! Na sua opinião, o que leva as pessoas a utilizarem 

palavras em inglês?  

Ana: Eu acho que elas aprenderam assim. Aí vai montar uma boutique, aí vai lá e 

bota também. 

Entrevistador: Por que você acha que elas preferem usar a língua inglesa no lugar 

do português? 
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Ana: Talvez seja mais popular, né? Ou pareça mais chique... não sei. Eu imagino 

assim que todo mundo usa, aí fica mais popular. É como se fosse um símbolo. Tipo, 

vamos pensar numa placa de trânsito... pra não escrever “proibido estacionar” você 

tem lá um “stop”... oh “proibido estacionar” não, “pare” você tem lá um... não... vei, 

que viagem que eu falei agora? Corta essa parte aí (risos).  

Entrevistador: Proibido estacionar, no parking. 

Ana: Não, não, por exemplo: você tem, em vez de colocar “proibido virar a direita”, 

você tem uma setinha com um traço. Então é como se fosse uma simbologia, a 

pessoa olha e já sabe. Não necessariamente o sentido da palavra. Pegar “fashion” 

mesmo ao pé da letra eu não sei o que significa não; a palavra em inglês... 

Entrevistador: É... Você acredita que essas palavras em inglês, anglicismos, ajudam 

ou atrapalham nas vendas? E por quê?  

Ana: Em relação à venda? 

Entrevistador: Você acha que uma loja que tem lá umas palavras em inglês, você 

acha que isso vai melhorar nas vendas ou pode atrapalhar? 

Ana: Eu acho que não interfere não. Assim, em relação a uma loja em português, 

uma loja que bota “promoção” e uma loja que bota... como é que fala? É... “off” é 

“off”? 

Entrevistador: “Off”. Você acha que dá no mesmo?  

Ana: Eu acho que dá no mesmo. 

Entrevistador: É... você pensa que os anglicismos deveriam permanecer, serem 

proibidos ou substituídos? E por quê? 

Ana: Eu tenho nada contra não. Por mim, pode usar. 

Entrevistador: Você acha que pode permanecer? 

Ana: Eu acho. Linguagem... eu acho que linguagem é uma coisa que a gente não 

tem que controlar, entendeu? É uma coisa que flui. Vai controlar linguagem? Ainda 

mais relacionado a mercado. É que nem mercado. Ainda mais linguagem e 

mercado. Então... 

Entrevistador: Você, particularmente, prefere expressões em português ou em 

inglês? 

Ana: Eu prefiro português. 

Entrevistador: Por quê? 

Ana: Não sei. Eu acho mais fácil. As vezes, por exemplo, o “off”, o “fashion”... 

issosão coisas que eu já tô acostumada, mas por exemplo, se eu depois de grande 
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que não me adaptei a essa linguagem me deparo com uma coisa nova, aí eu... não 

sei, entendeu? Aí a loja talvez perde de, de... uma compreensão de quem tá ali 

querendo entender. Eu não digo nem o “off”, o “fashion”, mas se alguém coloca uma 

coisa nova... insere uma nova palavra ali, aí a pessoa não sabe que a pessoa que já 

tem a... já se formou com determinadas palavras, já aprendeu determinadas 

palavras e não sabem outras. 

Entrevistador: Você acha que os clientes, de uma maneira geral, preferem português 

ou inglês? Ou você acha que não tem importância nenhuma? 

Ana: Eu acho que não tem distinção. Agora, é o tipo da coisa, se o cliente se depara 

com uma palavra nova e ele não sabe o que significa, talvez a loja perca de ganhar 

esse cliente por conta de não compreender, né? Mas não é algo que a vai ficar a 

vida toda sem entender, uma hora ele vai, batendo cabeça, ele vai descobrir o que 

é, assimilando as coisas. 

Entrevistador: Qual que você acha que é o papel dessas palavras em inglês nesse 

local de trabalho que usam os anglicismos? 

Ana: O papel? Não sei. É informativo, só que... rapaz, o papel...? 

Entrevistador: O papel, a importância, a função... 

Ana: Bom, talvez chamar a atenção pra... querer demonstrar mais sofisticação. É... 

talvez algo assim. Não que eu ache que dê muito certo não. Mas... eu acho que 

talvez seja essa busca por sofisticação, diferenciação, mostrar que talvez o produto 

seja mais assim... mais top, não sei o que... 

Entrevistador: Você, na sua opinião, você acredita que a língua inglesa seja superior 

à língua portuguesa? 

Ana: Não, de forma alguma. 

Entrevistador: Por que não? 

Ana: De forma alguma. Tipo assim...é... eu vou mais assim pela questão da 

sonoridade, que eu gosto bastante da sonoridade das palavras em português. E... 

também por... em relação à crítica literária, porque eu já ouvi dizer que o português é 

muito rico, o português, ele até a questão de poesia e de música, a gente acaba 

vendo que as palavras no português, a questão da pronúncia, a sonoridade, ela é 

muito bonita, né? E inclusive em relação ao inglês. E é uma língua até mais 

complexa, se não me engano, né? As regras e tudo, eu acho que... tem até mais 

trabalho em relação a isso. Então, assim, de forma alguma eu acho que língua 

nenhuma é superior a outra, nem acho que o inglês é superior, nem acho que o 
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português é superior, acho que cada um na sua, agora eu acho que complexidade é 

uma coisa que a gente não pode... o que é fato a gente não pode chegar aqui e 

dizer “ah, eu acho”. Português dizem ser mais complexo, né? Então é uma questão 

factual, tudo bem, mas não quer dizer que uma seja melhor que outra. 

Entrevistador: Ok. O que você acha dessa presença desses anglicismos num 

contexto social brasileiro? Cada vez mais a gente vê palavras em inglês em todo 

lugar. O que você acha disso? 

Ana: Eu acho que é... o curso natural da vida, das coisas, da comunicação. A gente 

não pode conter comunicação. Comunicação acontece. Da mesma forma que a 

gente tem o... o inglês, a gente tem o francês também na nossa língua, que a gente 

usa determinadas palavras, né? Então, assim... eu sinceramente assim não tenho 

estudo assim... muito a respeito pra saber se nos outros países eles fazem a mesma 

coisa em relação ao português, se eles tem estrangeirismo português lá e tal. Mas 

eu, particularmente, não vejo nada demais assim. Eu acho natural, natural da nossa 

cultura e tudo que é natural, eu defino como o que acontece espontaneamente. 

Então se aqui isso aconteceu espontaneamente é muito natural, entendeu? Então 

não há porquê ficar ceceando as coisas. 

Entrevistador: Ok, e por último, de forma geral, como que você descreve e como 

você entende a presença dessas palavras no nosso dia a dia?  

Ana: Como eu descrevo? 

Entrevistador: Isso. Como você descreve essa presença do inglês cada vez mais 

forte no nosso dia a dia? Você vê isso com bons olhos? 

Ana: Sei lá. Eu acho que a gente aprende um tanto de palavra em inglês por causa 

disso e, por exemplo, um tanto de gente... as vezes a pessoa não é nem 

alfabetizado, a pessoa sabe o que significa hamburger, sabe o que significa 

catchup... sabe o que... é... então de certa forma é positivo. A pessoa aprendeu 

umas palavras em inglês ali e acho que qualquer um de nós... catchup... (risos). 

Então, assim... eu acho positivo nesse sentido. Agora... que a gente acaba 

aprendendo, né? Que isso é passado pra gente como se fosse qualquer outra 

palavra do português. Só que é uma palavra em inglês. Só que aí você aprende por 

assimilação, é mais uma coisa no seu vocabulário. E assim, eu não acho que isso 

tome espaço das palavras em português não, porque da mesma forma que a gente 

usa estrangeirismo, a gente tem neologismo que é tipo... neologismo é novas 

palavras, né? Que é espontâneo também. O tempo todo a gente tá criando novas 
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palavras na conversa e tudo... então, assim, eu não acho que o português fica 

desmerecido, de forma alguma. Ele tem seu espaço, e o estrangeirismo não toma o 

espaço do português de forma alguma, ele é só uma outra forma de se expressar. 

Entrevistador: Ok. Muito bom. Obrigado! 
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Entrevistador: Você sabe o que significa essa palavra (shoes) na fachada desta loja?  

José: Na minha opinião, *** Shoes seria o nome, né? Do... do proprietário da 

empresa seguido de shoesque é calçados, não é? Que é uma palavra muito usada 

nessas lojas assim de calçados... usa mais o shoes... essas coisas assim.  

Entrevistador: Ok. Na sua opinião, existe preocupação em saber o significado 

dessas palavras? Quando você olha... 

José: Hum.... Oh, pra mim, eu não vejo preocupação assim não. Mas pra muitas 

pessoas que não tem muita assim... experiência com inglês ou muita... é... assim... 

como é...? Convivência, né? Com os termos de inglês aí eu acho que existe uma 

preocupação maior por parte dessas pessoas. Agora comigo... e assim, com a 

maioria das pessoas que já estão familiarizadas nas capitais, assim... diversas 

coisas que já convivem muito com essas palavras, eles não têm mais a preocupação 

em saber si em qual é a palavra, o significado exato. Mas eles querem saber o que 

significa assim em relação ao objeto. Associar a palavra ao objeto.  

Entrevistador: Não necessariamente pegar a palavra e ficar traduzindo... 

José: É... não necessariamente isso. Só uma associação. Pra ele só basta a 

associação e já tá bem.  

Entrevistador: O que você pensa do uso desses anglicismos, das palavras em 

inglês, no local de trabalho? 

José: Olha, no local de trabalho eu não vejo nada contra, né? Se usa muito, assim... 

essa, essa questão. Mas eu acho assim uma coisa que dificulta mais pras pessoas 

que não têm tanta acessibilidade. Então assim, por um lado eu acho, eu não tenho 

nada contra, mas eu acho que dificulta para alguns tipos, algumas pessoas sentem 

mais dificuldade. Então não há necessidade de complicar mais de por em inglês se 

pode por em português.  

Entrevistador: Na sua opinião, o que leva as pessoas a usarem palavras em inglês?  

José: Oh... sinceramente, sinceramente eu acho que é pra enfeitar. 

Entrevistador: Por quê? 

José: Ah... não vejo necessidade nenhuma em sair botando palavras assim... em 

inglês, a não ser que seja pra chamar mesmo atenção ou então algum termo 
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técnico. Termo técnico eu até concordo, né? Porque são termos que surgem de lá e 

tal, aí são... tem que ter esses termos, né? Mas... uma... por exemplo, pegar uma 

palavra em português, que dá muito bem pra por em português, não é nem um 

pouco americana e transformar para inglês só pra fazer um... tipo um codinome com 

a palavra, eu acho que não é legal não.  

Entrevistador: Por exemplo, nesse caso aqui da loja, “*** Shoes”... 

José: *** Shoes, nesse caso aí... eu não vejo necessidade, entendeu? Não vejo 

necessidade aí, mas também não tenho nada contra. Se... se ele põe, eu acho que 

ele tá querendo chamar a atenção pro lado americano. Não sei como é... porque, 

pra mim, os Estados... isso é mais a força da nação americana. Porque todo mundo 

quer ter alguma coisa importada, alguma coisa dos Estados Unidos, alguma coisa 

assim, aí eles vão lá e põe uma palavra americana justamente pra isso, pra o 

indivíduo olhar e já achar que...  

Entrevistador: É... você acredita que esses anglicismos ajudam nas vendas ou 

atrapalham? E por quê?  

José: Eu acredito que ajuda, porque eu acho que as pessoas vão muito pela 

questão de chamar a atenção, do que pela questão de olhar e entender o que quetá 

significando. Porque ela olha o objeto, olha o nome em inglês, olha o objeto lá 

colorido, olha o negócio lá e vê o nome em inglês, aí acha “ah é maravilhoso”. Aí vai 

mais pela questão chamativa do que pela questão significado. Eu acho que eles 

usam muito o inglês justamente para chamar a atenção de um negócio falando que 

é importado o produto, dando a noção de que veio de fora. Mas não é. 

Entrevistador: Você acha que o inglês, então, serve de status social? 

José: Assim... na minha opinião, não. Não serve de status social, mas serve pra... de 

uma forma abusiva assim de conseguir, sabe? Uma forma... como é que chama? 

Empreendedora, consumerística de querer trazer o inglês pra chamar a atenção... 

propaganda, marca, alguma coisa assim. É... marketing, é... utilizar o inglês pra fazer 

marketing, pra atrair, mas não é questão social.  

Entrevistador: Você pensa que os anglicismos deveriam permanecer, serem 

proibidos ou substituídos? E por quê? 

José: Permanecer, porque... minha pesquisa tá toda contraditória, uma hora eu 

critico e outra hora eu falo pra permanecer (risos). Mas... é... eu acredito assim... é 

vai entender nada, esse cara aí é doido. Mas, ó... pra mim, tem que permanecer 

porque não vejo nada contra uma pessoa bota algo em inglês pra chamar a atenção, 

mesmo porque eu acho algumas palavras, alguns termos em inglês que são legais 

pra se botar em determinadas coisas assim. Aí eu acho que não deve proibir. Proibir 

é uma palavra muito restrita. Restringe muito a língua e eu gosto da universalidade 

de línguas. Se puder botar todas, até japonês, pode botar, velho. Eu não tenho nada 

contra não. A não ser nos termos que você falou, porque aquilo ali eu acho meio 

chato, porque trabalho é trabalho. 

Entrevistador: Você particularmente prefere as expressões em português ou em 

inglês? 

José: Em inglês. 

Entrevistador: Em inglês por quê? 
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José: Por que eu acho mais legal. (risos) 

Entrevistador: E os clientes quando chegam na loja, você acha que eles preferem 

encontrar vocábulos em português ou em inglês? 

José: Depende do cliente, né? 

Entrevistador: Mas de uma forma geral... 

José: De uma forma geral... de uma forma geral a sociedade acha o inglês mais 

interessante. Tanto é que quando tem algo em inglês, chama mais atenção do que 

algo em português.  

Entrevistador: É... qual é o papel dessas palavras em inglês no local de trabalho? 

José: Seria como se fosse como eu já tinha dito, né? Seria termos técnicos. 

Geralmente quando eu peguei assim pra estudar, eu lembro que eu estudei alguma 

coisa de banco... ou então negócio de direito também, tinha checking balance 

system que era sistema de freios e contrapesos e aí eles colocaram checking 

balance system e só usava isso no livro, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo... 

Mas eles usam muito assim esses termos em inglês para termos técnicos. Eu não 

sei porque eles usam porque eu não concordo na... no... de termos técnicos e 

palavras em inglês. Só que eles usam, eu acho que pra chamar a atenção até em 

concurso quando cai, cai um nome em inglês entre aspas, não sei pra que isso. 

Poderia botar em português, mas eles põem em inglês pra dar uma definição do que 

é aquela palavra em inglês em determinado significado em português. Aí eu acho 

estranho, nos termos técnicos do trabalho botar em inglês. 

Entrevistador: Agora a pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte: Você 

acredita que a língua inglesa seja superior à língua portuguesa? 

José: Não. 

Entrevistador: Por que não? 

José: Porque assim... é... além da diversidade de coisas que nós temos na língua 

portuguesa assim... eu acho que eu não desmereço nenhuma língua. Nem a inglesa, 

nem o português e dizer que o inglês é superior é... muita gente diz por aí, mas eu 

acho que é porque é uma língua mundial, né? E que você tem que se adequar a ela 

por que ela toma conta do mundo pelo fato de que é... da influência americana, né? 

Dos Estados Unidos, que eles têm muito, que globalmente eles são muito ricos e 

têm empresas por todo mundo, então se você não aprende inglês você vai estar por 

fora disso tudo. Então, pela força econômica lhe faz com que você aprenda o inglês. 

Só que não é dizer que ela é importante; ela só é importante por causa desse fator, 

mas só que eu acho que cada língua sua força e o português, pela complexidade, 

pelo tanto de coisa gramatical que tem... e ela é bem diversa, né? Acredito que o 

português seja mais importante... pra mim.  

Entrevistador: O que você acha da presença dessas palavras num contexto social 

brasileiro? Palavras inglesas no brasil.  

José: É... as palavras inglesas no Brasil... eu... eu não tenho porquê criticar, porque 

ela já está presente, né? Então... é o que eu digo... deixa eu ver...  

Entrevistador: Você acha bom, vi acha ruim... por quê? 

José: Eu acho... eu acho... não sei,vei... pra mim, tanto faz. Eu acho que é bom. 

Não, eu acho que é ruim.  
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Entrevistador: Ou você é indiferente? 

José: Eu sou indiferente. Eu sou indiferente quanto a isso. E eu ó... tanto em inglês... 

porque inglês não tem como a gente não ter o inglês. E português eu acho uma 

sacanagem da porra ficar colocando as coisas em inglês português. Eu sou 

indiferente nessa última questão. Botei por água abaixo toda a minha... (risos) 

Entrevistador: De maneira geral, como você descreve e entende a presença dessas 

palavras inglesas em nosso dia a dia? Todo lugar que a gente vai agora a gente 

encontra inglês. Como é que você entende isso? 

José: Eu entendo assim... que o inglês... o inglês... por... pelo fato de ser uma língua 

forte... uma língua predominante não temos como a gente fugir dela, né? Ela... 

mesmo você sendo português, ou japonês ou qualquer tipo de língua, você tem que 

tá familiarizado com inglês. Então... faz parte da vida a gente tá... meio que em um 

lugar, acha um negócio em inglês já é comum. Pra mim já é comum conviver com 

inglês. Aí se... se mudasse o português, de repente houvesse uma proibição, todo 

mundo ia achar estranho porque já tá... o inglês já tá tão dentro do Brasil e de outros 

países que já estão acostumados e adeptos a isso.  

Entrevistador: Ok, obrigado.  
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Entrevistador: Você primeiramente sabe o significado dessa palavra na fachada da 

loja? 

Helena: Não. Não sei. Fashion deve ser alguma coisa relacionada à moda, que seja 

diferente... alguma coisa assim que eu já ouvi falar, mas **** fashion eu não sei não.  

Entrevistador: Para você, existe uma preocupação em saber o significado dessas 

palavras?  

Helena: Eu acho que o pessoal não tá muito interessado não. Bota aí qualquer nome 

em inglês e bota fashion que quer dizer que vai vender alguma coisa de moda... 

Entrevistador: Por que você acha que eles não estão interessados? 

Helena: Por que se não, eu colocaria a tradução ali. Porque quem não sabe inglês... 

eu mesmo não sei inglês, nada de inglês. E aí eu fico perdida se eu for prestar 

atenção, que também pra mim isso nem tem importância. Entrou e comprou.  

Entrevistador: O que você pensa a respeito desses anglicismos, do uso do inglês, 

em seu local de trabalho? O que você acha disso?  

Helena: Eu acho inútil, fútil. Sei lá... uma coisa sem sentido. Assim... não precisaria, 

poderia colocar um nome, um nome em português, já que estamos no Brasil, né? A 

gente poderia explorar o nosso... a nossa língua, pelo menos aqui no Brasil.  

Entrevistador: E na sua opinião, o que leva essas pessoas a usarem essas palavras 

em inglês?  

Helena: Ah, eu acho que querem ser tudo chique e fashion pra chamar a atenção 

(risos). Pra chamar a atenção. Falar assim: “nossa, minha loja tem um nome em 

ingrêis. Milha loja tem um nome em ingrêis”. 

Entrevistador: Ok. 

Helena: É mais chique (risos). 

Entrevistador: Você acha que o uso dessas palavras ajuda ou atrapalha nas 

vendas? E por quê? 

Helena: Ai meu Deus... não... atrapalhar, não atrapalha não. Porque quando eu vejo 

fashion, eu já sei que ali tem né? “Sandálias e sapatilhas”, ele especifica o que ele 

vende, né? Agora que eu tô vendo que ele traduziu. No começo eu falei que poderia 

ter colocado a tradução, mas ele traduziu... eu não sei se tá exatamente o que tá 
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escrito em inglês, que eu não sei inglês. Mas ele colocou ali que ele vende sapatos 

sandálias e sapatilhas. Então bastava saber disso... só saber isso e já entra, 

entendeu? Mas assim... eu não deixo de comprar porque a loja não tem o nome que 

eu não sei o significado.  

Entrevistador: Você pensa que os anglicismos deveriam permanecer, serem 

proibidos ou substituídos? E por quê?  

Helena: Proibido não, porque eu acho assim que hoje em dia o inglês é a primeira 

língua mundial. É assim que fala, Bruno? É... então eu acharia que todas as pessoas 

deveriam saber falar inglês. Nas escolas poderiam... é... é... públicas principalmente, 

poderiam aprofundar mais nisso. Só que assim, aqui no Brasil eu não sei porquetá 

utilizando isso já que estamos conversando um com o outro com nossa língua, né? 

Então acho que aqui no Brasil poderia ser substituído.  

Entrevistador: Ok. Você particularmente prefere expressões em português ou em 

inglês?  

Helena: Em português. Porque eu não sei inglês.  

Entrevistador: E você acha que os clientes quando chegam na loja preferem o quê?  

Helena: Português. Eu particularmente como cliente, se chegar na loja, eu prefiro 

saber das coisas em português, porque eu não sei ler em inglês, nem me expressar 

em inglês.  

Entrevistador: Você acha que isso atrapalha em alguma coisa? É um incômodo? 

Helena: Não. Incômodo não. Eu acho que só facilitaria pras pessoas, né? Mas eu 

acho que não é incômodo não. Não incomoda ninguém não. Eu particularmente não 

me incomodo com isso.  

Entrevistador: Para você qual é o papel dos anglicismos no local de trabalho? Qual é 

a importância do inglês no local de trabalho?  

Helena: Depende muito do trabalho, né?Se você for... é... qual é a importância?  

Entrevistador: Isso. 

Helena: Eu não vejo importância nenhuma.Nenhuma... Não sei se eu sou leiga 

nisso... (risos). Sinceramente eu não vejo importância nenhuma. A não ser que 

venha uma pessoa que fale a língua inglesa, que não fale o português... que vai 

entender aí e vai, mas eu não vejo importância nenhuma (risos).  

Entrevistador: Você acredita que a língua inglesa seja superior à língua portuguesa?  

Helena: Sim, acredito. 

Entrevistador: Por quê? 

Helena: Porque ela é a primeira língua mundial. Então... oBra... o português não, 

só... mas o inglês se você for para qualquer lugar do mundo, você consegue se 

ajei... se comunicar com as pessoas.  

Entrevistador: O que você acha da presença dessas palavras num contexto social 

brasileiro.  

Helena: Oh Bruno... (risos) 

Entrevistador: Você encontra palavras em inglês no Brasil... o que você acha disso? 

Sendo que a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. O que você acha disso? 

Helena: É como eu falei, é muito inútil. Pra mim mesmo não tem utilidade nenhuma, 

entendeu?  
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Entrevistador: Você acha que a língua inglesa serve de status social?  

Helena: Sim, sim ,sim... “eu sei falar inglês” pode influenciar muito no emprego, se 

você for colocar no seu currículo sobre a língua inglesa pode influenciar sim.  

Entrevistador: E você acha que pode modificar a maneira com que as pessoas 

olham para uma loja quando elas veem um nome em inglês? Ou você acha que não 

muda nada?  

Helena: É... eu não sei das pessoas, mas eu particularmente não muda nada. 

Entrevistador: Ok. Agora a última pergunta. Bem, de forma geral como você 

descreve e entende a presença dessas palavras no dia-a-dia. Ou seja, cada vez que 

passa a gente vê mais inglês em todo lugar. Como é que você entende isso? O que 

você acha disso?  

Helena: É porque... assim... eu acho que as pessoas querem empurrar goela abaixo, 

né? ... Não escreve isso lá não, Bruno (risos). Eu acho que as pessoas querem ser 

chiques entre aspas e querem empurrar lá... “ah, vamos botar inglês, que inglês fica 

mais chique, fica mais apresentável, fica como se fosse, principalmente esse 

negócio de fashion, fashion. Então vamo botar que aí fica parecendo que é tudo 

importado”. Não é? Veio tudo de fora (risos). Eu entendo assim. Eu acho que as 

pessoas poderiam utilizar um pouquinho mais o português aqui, pelo menos no 

Brasil. Aprender o inglês, sim, sempre, porque é... conhecimento, é... cultura 

também, né? Pra outros países, mas aqui no Brasil eu acho que poderia usar mais a 

língua portuguesa.  

Entrevistador: Ok, muito obrigado! 

Helena:De nada! 
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Entrevistador: Primeira pergunta: você sabe o significado dessa palavra nessa 

fachada, *** Summer?  

Tereza: Sei. Summer... verão. E “rio” eu acho que tem alguma coisa relacionada 

com Rio de Janeiro, com praia, surfistas... então eu diria que seria roupas... é... mais 

despojadas, mais voltadas pro verão.  

Entrevistador: Na sua opinião, existe preocupação em saber o significado de uma 

palavra quando você vê em uma fachada?  

Tereza: Sim... 

Entrevistador: E por quê? 

Tereza: Até pra saber o significado, né? É... eu vou comprar alguma coisa e eu olho 

o nome em inglês, então se não tiver uma vitrine, como é que eu vou saber o que tá 

vendendo se eu não souber o significado da palavra?  

Entrevistador: O que você pensa a respeito do uso de anglicismos nesse local de 

trabalho?  

Tereza: O que que eu acho? 

Entrevistador: Isso. 

Tereza: eu acho... é... um tanto quanto desnecessário usar palavras em inglês, mas 

sinto que elas são usadas para influenciar as pessoas a comprarem, é... dando a 

entender que por ser uma palavra de outro idioma, tem mais importância, tem mais 

influência do que a do nosso país.  

Entrevistador: Em sua opinião, o que leva as pessoas a usarem essas palavras em 

inglês?  

Tereza: É exatamente isso, essa... essa coisa de querer mostrar que é mais 

importante por ser de outro país, é mais importante do que o nosso, é melhor do que 

o nosso, a qualidade e tudo mais.  

Entrevistador: E você acredita que essas palavras ajudam ou atrapalham nas 

vendas? 

Tereza: Eu acho que depende muito. É... eu acho que ajuda quando a pessoa sabe 

o significado. Agora quando é uma pessoa que não conhece inglês, uma pessoa 

totalmente simples, uma pessoa ignorante, não vai ajudar nem atrapalhar por que 



97 
 

pra ela tanto faz o nome da loja, o que importa mesmo é o produto. Então ela não tá 

nem se importando com o nome que tem a loja. Eu acho que vai depender muito da 

pessoa que tá indo comprar o produto.  

Entrevistador: Você pensa que esses anglicismos deveriam permanecer, serem 

proibidos ou substituídos? E por quê?  

Tereza: Eu acredito que eles deveriam ser substituídos. Primeiro... é... que nós 

deveríamos dar mais valor ao nosso país, eu acho que a gente não precisa trazer 

essa coisa americanizada pro nosso país, porque nós somos um país muito rico e... 

essa coisa de querer demonstrar que é de fora pra ser mais importante, acho que a 

gente não precisa disso. Então eu substituiria por palavras em português.  

Entrevistador: Você prefere expressões em português ou em inglês?  

Tereza: Em português.  

Entrevistador: Por quê?  

Tereza: É... pela simples leitura, por ser mais simples e por valorizar o nosso país. É 

exatamente por isso, por dar mais valor ao que a gente tem, à nossa cultura.  

Entrevistador: E os clientes, o que você acha que eles pensam? Eles preferem o 

quê? 

Tereza: Eu acho que depende muito do cliente, mas eu sua maioria eu acho que os 

clientes preferem também em português. Porque ninguém quer ficar tendo o 

trabalho de ficar “ai, o que será que significa summer? Deixa eu ver... Ah... eu vi na 

propaganda que summer é verão” Quem não sabe inglês vai ficar sempre buscando 

essas referências assim. Então, pra facilitar, eu acho que o português seria melhor.  

Entrevistador: Para você, qual é o papel desses anglicismos neste local de trabalho?   

Tereza: Esse local, nesse local de trabalho? É... *** Summer... ao mesmo tempo ele 

simplificou em uma palavra summer tudo o que ele queria vender na loja. Então, 

tudo que ele queria passar que era algo de verão... que era algo mais despojado, ele 

conseguiu passar através dessa palavra summer. De certa forma funcionou, ficou 

legal summer, *** summer, mas não é sempre que isso acontece, tem outras lojas 

que a palavra não tem nada a ver com o que vende, então eu acho que depende 

muito da loja e do produto que tá sendo vendido e do publico também que você quer 

atingir, né?  

Entrevistador: Acredita que a língua inglesa seja superior à língua portuguesa? E por 

quê?  

Tereza: eu acredito que sim, superior não no sentido de ser melhor, mas superior 

porque a língua inglesa é uma língua universal e ela pode ser entendida em diversas 

partes do mundo, por esse motivo ela é superior, sim, mas não que seja melhor em 

qualidade. 

Entrevistador: O que que seria qualidade? 

Tereza: Hum... acho que... ela... ela não quer dizer que ela é melhor que a língua 

portuguesa no sentido... ah é difícil essa pergunta (risos). Eu diria que não é melhor, 

mas ela é superior. E eu não sei porquê, mas ela não é melhor, não é melhor que as 

outras.  

Entrevistador: O que você acha da presença dessas palavras num contexto social 

brasileiro?  
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Tereza: eu acho que o Brasil ele tá se desenvolvendo e as pessoas tão sentindo 

essa necessidade... é.. de mostrar mais o inglês até porque as pessoas hoje em dia 

elas conhecem mais o inglês. Elas estão falando mais inglês, elas estão viajando 

mais, o país tá se desenvolvendo, a economia tá mudando e o país tá crescendo 

muito nisso, então por esse motivo eu acho que cresceu muito o nível de palavras 

em inglês no país. Acho que tem todo um contexto.  

Entrevistador: Ok. Agora a última pergunta: De forma geral, como que você 

descreve e entende a presença dessas palavras em inglês no dia-a-dia?  

Tereza: Não entendi. 

Entrevistador: Como que você descreve, como que você entende a presença dessas 

palavras no seu dia-a-dia? Todo lugar que você vai, você vê inglês.  

Tereza: Eu acho que o inglês é utilizado muito para passar credibilidade. É... em 

diversos lugares, né? Tanto em... diversos estabelecimentos. Você só usa o inglês 

quando quer passar um tipo de credibilidade. É assim que eu vejo.   

Entrevistador: Ok, muito obrigado! 

Tereza: Por nada! 
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Entrevistador: Vamos lá, primeira pergunta, você sabe o que significa essa palavra 

na fachada dessa Lan house, click? 

Rita: Click? Não, não sei. Eu sei que click é quando a gente quer clicar em alguma 

coisa pra poder abrir alguma página na internet... ou o uso do mouse, né? Que a 

gente usa pra selecionar alguma coisa na página da internet ou alguma coisa no 

computador, mas nunca procurei saber a origem não.   

Entrevistador: Ok. Para você existe preocupação em saber o significado da palavra 

quando você vê o significado em uma loja, você se preocupa em saber o que 

significa ou não? 

Rita: Não. Geralmente eu tenho alguma curiosidade quando é alguma coisa escrita 

em camisetas, é... alguma marca, alguma coisa assim eu procuro saber o 

significado. Algumas palavras quando... é... em inglês que vêm pra nossa língua, 

como já é falada na nossa origem, a gente acaba usando uma origem... um... 

significadopra ela aqui, então a gente acaba sem curiosidade de descobrir qual é o 

real significado da palavra.  

Entrevistador: o que você pensa do uso dessas palavras em inglês nesse local de 

trabalho? O que você acha disso? Você acha bom, ruim, por quê?  

Rita: Eu acho q acaba sendo comum. Porque esse... o uso do anglicismo, a gente 

usa no nosso dia-a-dia de forma natural... é.... seja uma ida no shopping, é... quando 

a gente trata de um link na página da internet, acaba sendo coisa do nosso 

cotidiano, então a gente nem se toca que é uma coisa de fora ou não, é coisa que já 

faz parte da nossa vida.  

Entrevistador: Na sua opinião, o que leva as pessoas a utilizarem palavras em 

inglês?  

Rita: eu acho que já... elas já aprendem na televisão, com outras pessoas que já 

falam dessa forma ou com... assim mesmo, quando a gente fala a respeito do 

shopping, a gente já aprende que aquilo ali é um shopping, já é palavra de fora, né? 

Só que a gente, trata-se como shopping, a gente não tem outro nome para 

determinar o lugar, então a gente acaba utilizando isso de forma... vai aprendendo 
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no dia-a-dia, com outras pessoas, com anúncio na TV, em jornal e acaba utilizando 

de forma natural também, eu acredito.  

Entrevistador: Você acredita que os anglicismos ajudam ou atrapalham nos 

ambientes comerciais? Você acha que eles ajudam, os clientes vão gostar mais ou 

você acha que atrapalha?  

Rita: Assim... no meu ponto de vista eu não vejo como que se atrapalhasse não. Eu 

acho que as pessoas já estão habituadas a usar e é como eu já disse, é como se 

fosse uma coisa nossa já, a gente já adotou certas palavras. É... claro que eu 

acredito que se a gente, tipo, a gente pudesse utilizar mais a nossa língua, né? 

Palavras da nossa língua seria melhor, mas como a gente acaba adotando muito 

palavras em inglês, as vezes até em placa de restaurante, é... roupa, é difícil a gente 

comprar uma camiseta que tá com o nome escrito lá em português, até mesmo os 

restaurantes brasileiros que a gente vai hoje sempre tem um nome estrangeiro, um 

nome de fora. Então já é coisa que o Brasil meio que adotou, acha bonito, acha 

elegante usar palavras em inglês.  

Entrevistador: Você acha que os anglicismos deveriam permanecer, deveriam ser 

proibidos ou substituídos?  

Rita: Olha, eu sou a favor que aqui na nossa língua, o país que a gente vive, o 

Brasil, que utiliza a língua portuguesa, deveria usar as palavras mais daqui, né? Mas 

como hoje todo mundo já tá habituado a utilizar essas palavras, acredito que a 

mudança de... é... de criar outras palavras com a origem, né? Palavras daqui, nossa, 

pra poder ser substituída por essa palavras em inglês vai causar um certo conflito, 

porque até as pessoas se adequarem a essas novas normas, a essas novas 

palavras, acredito que vai levar um certo tempo. 

Entrevistador: Então você é a favor que permaneçam? 

Rita: Isso, eu sou a favor que permaneçam.  

Entrevistador: Você, particularmente, prefere expressões em português ou em 

inglês?  

Rita: Português. 

Entrevistador: Por quê? 

Rita: Porque eu acho que a gente tem que dar mais valor à nossa língua. Assim, não 

que o inglês não seja importante, porque eu acho que é a língua mundial, né? Todo 

mundo precisa aprender, mas já que a gente vive aqui, que a gente... aqui o país 

fala a língua portuguesa... acredito que aqui deve se tratar como a... um... em placa 

de restaurante, palavras na nossa língua. Caso a gente precise visitar, uma visita no 

exterior ou até mesmo pra poder receber, recepcionar pessoas de fora, a gente 

precisa do inglês, mas eu acho que a gente precisa valorizar mais a nossa língua. 

Entrevistador: Você acha que os clientes preferem o quê? Eles preferem português 

ou inglês? 

Rita: Uma linguagem que seja clara, independente de ser uma linguagem 

portuguesa ou uma linguagem inglesa, né? Independente disso eles querem uma 

comunicação clara. As vezes até a gente fala uma palavra em português, mas que 

eles não têm conhecimento, né? As vezes uma palavra em inglês eles conhecem 

mais do que se a gente tivesse falando alguma coisa da nossa língua.  
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Entrevistador: Qual é o papel, para você, dos anglicismos no local de trabalho? Qual 

é o papel? Qual é a importância? 

Rita: Olha, lá no local onde eu trabalho, na Click, a gente acaba usando muito isso 

porque chega uma pessoa e fala: “Rita, por favor, entra em um site, entra em um site 

aí pra mim, por gentileza”, de tal cliente. “Ah, o link tá aqui se você precisar”. Então 

isso já é coisa natural né? Então é muito importante, porque sem essas palavras a 

gente não ia conseguir saber se o cliente quer entrar em tal site... muito difícil a 

pessoa chegar lá e falar assim: “oh, entra, por favor, em uma página aí da internet 

com esse endereço aqui que você vai encontrar”, então acho fundamental a 

presença dos anglicismos no local de trabalho.  

Entrevistador: Você acredita que a língua inglesa seja superior à língua portuguesa? 

E por quê? 

Rita: Olha, como o inglês se tornou uma língua muito... valorizada (campainha) tanto 

aqui no país... (pausa para abrir a porta)  

Entrevistador: Você acredita que a língua inglesa seja superior a língua portuguesa? 

E por quê? Ou por que não?  

Rita: Assim, eu acho que cada língua tem seu valor, né, dentro do seu país. Mas 

como o inglês se tornou uma... a língua mais valorizada, até pra viagens, quando 

você viaja, as placas, as coisas, sempre inglês é a língua universal, né? Onde você 

vai tem... é... muito mais fácil você comunicar com o inglês por ser a língua 

universal. Por isso que eu acho que ela se tornou superior, mas eu acredito que 

cada língua tem seu valor.  

Entrevistador: O que você acha da presença dessas palavras num contexto social 

brasileiro?  

Rita: De quais palavras? 

Entrevistador: Inglesas. O que você acha de encontrar palavras inglesas no Brasil? 

Qual é a sua opinião sobre isso?  

Rita: Assim, como já tá, né... (risos). Como já tá no Brasil, a gente já tá acostumado 

a... a lidar com elas, já acabou se tornando nossa também, né? A gente utiliza como 

se fosse da nossa língua. De forma... é... que a gente usa com uma conversa com 

um amigo ou no nosso trabalho, a gente utiliza de forma como se fosse nossa já. A 

gente já adotou.  

Entrevistador: Agora para terminar, como que você descreve e como você entende a 

presença dessas palavras no nosso dia-a-dia? Todo lugar que a gente vai hoje a 

gente encontra inglês. Como que você entende isso? 

Rita: Assim, pelo pouco que eu sei sobre o anglicismo, ele teve a origem por conta 

de algumas expressões que precisavam... é... algumas palavras e expressões que 

precisavam... de uma palavra, né, que desse origem àquilo e na nossa língua não 

tinha e acabou sendo emprestada de lá pra cá; e com isso a gente acostumou a 

usar, a falar no nosso dia-a-dia e acabou sendo customizadas aqui no país, né? 

Então, como já tá... o pessoal já tá acostumado a falar... repete a pergunta, por 

favor, Bruno, que eu me perdi.  

Entrevistador: É... de forma geral, como que você descreve a presença dessas 

palavras no nosso dia-a-dia? Como que você entende isso?  
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Rita: É... como eu te falei. Eu entendo como se fosse... 

Entrevistador: O que você acha disso? 

Rita: Ah tá, o que eu acho.Eu acho normal, acho que como ela já faz parte do nosso 

dia-a-dia, do nosso contexto aqui da língua. É palavra que já vem de muito tempo 

que não é de agora, né? Já tá há muito tempo sendo falada, sendo dita, a gente já 

criou a origem, o conceito dela aqui. Eu acredito que já seja... já foram adotadas 

pelos brasileiros  

Entrevistador: Ok. Muito obrigado! 

Rita: Por nada!  
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APÊNDICE H – ENTREVISTA FEITA COM VERA 

 

 

Materiais utilizados: Gravador e script com as perguntas pré-estabelecidas. 

Data: 25 de novembro de 2014. 

Local da entrevista: Trabalho 

Duração: 8 minutos. 

Número de páginas da transcrição: 03 páginas 

 

 

Entrevistador: Vamos começar. Primeiro eu gostaria de saber se você sabe o que 

significa essa expressão, essa palavra na frente dessa fachada dessa loja, Point ***. 

Vera: Eu acho que significa “Ponto *** ”.  

Entrevistador: Para você, existe preocupação em saber o significado dessapalavra? 

Vera: Bom, no Brasil, assim, tá cada vez mais frequente a gente encontrar essas 

palavras estrangeiras no... idioma, assim... nas fachadas como, por exemplo, na 

fachada desse ponto comercial, eles colocarem pra ficar acho que esteticamente 

mais bonito, pra chamar mais atenção... eu acredito que deve haver sim uma 

curiosidade das pessoas saberem mais sobre línguas estrangeiras, línguas que 

estão cada vez mais frequentes, mas no... idioma. No idioma não, no cotidiano das 

pessoas. 

Entrevistador: quando você chega na rua e vê uma palavra em inglês em algum 

lugar, igual na facha desta loja, você se preocupa em saber o que significa ou pra 

você tanto faz? 

Vera: Bom, se for uma coisa que me chame bastante atenção, eu vou procurar 

saber. Algumas palavras não, mas tem alguns momentos que sim, em algumas 

situações sim.  

Entrevistador: O que você pensa do uso dessas palavras em inglês no local de 

trabalho? 

Vera: eu acredito que não é necessário haver tantos nomes estrangeiros no 

vocabulário brasileiro. É importante a gente saber assim, buscar se interessar em 

saber sim, mas eu acredito que as vezes acaba atrapalhando também a pessoas.  

Entrevistador: Em sua opinião, o que levas as pessoas a usarem palavras em 

inglês? 

Vera: Eu acho que mais pela parte estética mesmo, pra ficar mais bonito ou até 

mesmo pra chamar a atenção.  

Entrevistador: Você acredita que os anglicismos ajudam ou eles atrapalham nas 

vendas? E por quê? 

Vera: As vezes ajudam e as vezes pode atrapalhar. As pessoas as vezes podem 

ficar com vergonha de perguntar, de saber o que que é e nessa parte pode acabar 

atrapalhando. Pode ajudar também porque quando a pessoa é curiosa em saber o 
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que é aquela palavra, ela vai pesquisar, vai atrás pra saber realmente o que 

significa.  

Entrevistador: Você pensa que os anglicismos deveriam permanecer, serem 

proibidos ou substituídos? E por quê? 

Vera: Proibidos eu acredito que não. Substituído eu acho que também não, mas é... 

eu acredito que deve haver um... um equilíbrio. Nem se usar muito, em excesso, 

mas também deixar essas palavras ficarem mais normais mesmo no cotidiano das 

pessoas, porque elas... elas podem ir se familiarizando e buscar até mesmo se 

especializar em algum idioma, em alguma língua estrangeira.  

Entrevistador: Você particularmente prefere expressões em português ou em inglês? 

Vera: Eu prefiro em português, na minha língua mesmo (risos). 

Entrevistador: Por que você prefere em português? 

Vera: Porque pra mim é mais cômodo, eu acho. 

Entrevistador: E os clientes, de uma maneira geral, o que você acha que eles 

preferem quando eles chegam em um estabelecimento comercial? 

Vera: Bom, ainda é muito... é muito difícil o acesso das pessoas pra... um curso de 

língua estrangeira. Então assim, as vezes a pessoas se utilizam de palavras 

estrangeiras para que outras pessoas que não saibam essa língua não entenderem 

o que eles estão falando. Então assim, eu acredito que... é... de um modo geral, as 

pessoas deveriam utilizar mais o  vocabulário em português do que o estrangeiro 

mesmo.  

Entrevistador: Para você, qual é o papel dos anglicismos no local de trabalho? Qual 

é a importância deles? Eles servem pra quê?  

Vera: A gente vê muito assim no... internet, né? Muito palavras estrangeiras como 

windows e tem muito word, excel... são todas palavras estrangeiras. Ainda é muito 

presente no ambiente de trabalho, assim, muitas pessoas ainda não conseguiram 

ainda... é... se adaptar a eles. Então assim, aos poucos as pessoas acabam se 

acostumando, se familiarizando mais com eles. Pra alguns isso atrapalha, pra outros 

é uma forma de... despertar neles a curiosidade de procurar entender melhor o 

significado de cada um e como funciona cada um.  

Entrevistador: Para você, a língua inglesa é superior à língua portuguesa? 

Vera: Eu acho que cada língua tem sua particularidade, cada uma tem sua função, 

sua importância, faz parte da cultura de cada um, acho que cada uma tem uma 

relevância, cada uma é importante para... sua cultura.  

Entrevistador: O que você acha da presença dessas palavras num contexto social 

brasileiro? 

Vera: Eu acho que as pessoas elas têm muitas influ... o Brasil principalmente têm 

influencia de muitos países, né? A partir desde a colonização do Brasil, lá de 

Portugal e tudo. E até hoje sofre bastante influência. Então, essas palavras 

estrangeiras, elas são uma grande influência também para a cultura brasileira. O 

Brasil é a mistura de todas essas culturas de fora. Eu acredito que o Brasil é Brasil 

porque há essa miscigenação, há essa influência de várias culturas, inclusive de 

linguagens também diferentes.  
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Entrevistador: Você acha que essa mistura do inglês no Brasil é algo positivo ou 

negativo? 

Vera: Eu acho que é positivo. 

Entrevistador: Por quê? 

Vera: Porque... as pessoas utilizando essa linguagem, elas despertam nas outras 

pessoas, como eu já disse, curiosidade de elas aprenderem também uma língua 

estranha, não ficar paradas no tempo e não buscar conhecimento, não buscar 

informação. Então, eu acredito que elas ajudam nesse ponto.  

Entrevistador: E a última pergunta. De forma geral, como você entende a presença 

dessas palavras do inglês em nosso dia-a-dia?  

Vera: Do inglês no dia-a-dia, né? 

Entrevistador: Isso. 

Vera: eu acredito que é mais por estética mesmo. As pessoas elas veem os Estados 

Unidos ou outro país que fala o idioma em inglês, por exemplo, como uma nação 

bem instruída, economicamente muito bem também. Então eu acredito que elas se 

espelham nessas grandes cidades e... eu acredito que é isso, por estética e também 

por se espelhar nesses outros lugares que falam idiomas diferentes também. 

Entrevistador: Ok, muito obrigado! 

Vera: Por nada!  
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APÊNDICE I – ENTREVISTA FEITA COM BENTO 

 

 

Materiais utilizados: Gravador e script com as perguntas pré-estabelecidas. 

Data: 25 de novembro de 2014. 

Local da entrevista: Trabalho 

Duração: 7 minutos 

Número de páginas da transcrição: 03 páginas. 

 

 

Entrevistador: Bem, primeira pergunta: você sabe o que significa essa palavra na 

fachada Teen***? 

Bento: É... “malhas para adolescentes”.  

Entrevistador: A palavra teen, como é que você traduziria ela para português? 

Bento: Adolescente. 

Entrevistador: Para você, existe preocupação em saber o significado de uma palavra 

quando você vê uma palavra em inglês? 

Bento: Sim, sim... porque eu acho muito interessante... os conteúdos do inglês pra 

um indivíduo hoje no século XIX, porque se mantém atualizado e eu acho que é 

fundamental pra ele saber o significado das palavras.  

Entrevistador: Quando você olha pra uma palavra você fica preocupado em saber o 

significado daquela palavra, saber o que ela significa? 

Bento: Sim, porque hoje, assim, eu sou um concurseiro e eu gosto de estar 

atualizado sempre e até porque o concurso exige isso muito de um candidato e 

principalmente na matéria de inglês que é fundamental nos concursos de nível 

médio e superior pra o candidato que tem uma ascensão em relação aos outros.  

Entrevistador: O que você pensa a respeito do uso de palavras em inglês no local de 

trabalho? 

Bento: É... seria... muito legal. Porque é uma língua de tá se tornando praticamente 

universal hoje. Dá pra você ter uma comunicação com alguma empresa do exterior... 

é fundamental pra que a pessoa conheça as palavras em inglês.  

Entrevistador: Em sua opinião, o que leva as pessoas hoje a utilizarem palavras em 

inglês no comércio? 

Bento: Bem, em primeiro lugar eu acho que a influência da moda. A moda hoje em 

dia... a moda dita muitas regras no comércio. Então isso é fundamental para que o 

comércio se atualize e consiga obter as vendas. E em segundo lugar porque a mídia 

tá focando muito no inglês hoje. A mídia tem trabalhado muito com o inglês hoje e 

centralizando essa língua.  

Entrevistador: Você acredita que os anglicismos ajudam ou atrapalham nas vendas? 

E por quê? 
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Bento: Eu acredito que ajuda, ajuda sim, porque é uma maneira de trazer pras 

comunidades locais aquilo que está no mundo exterior. Digamos que aquilo que é 

moda lá fora traz pra cá, então isso aproxima uma cultura da outra. Então isso pra 

mim é fundamental. Então ajuda bastante. 

Entrevistador: Você pensa que os anglicismos deveriam permanecer serem 

proibidos ou substituídos?  

Bento: Acredito que permanecer, permanecer seria o ideal.  

Entrevistador: Por quê? 

Bento: Porque é importante, como eu já disso pra aproximar cultura de culturas e, 

além disso, atualiza muito as pessoas e faz com que as pessoas busquem um 

conhecimento e conhecimento como dizem os Iluministas: “conhecimento é poder”, 

né? Se a pessoa buscar o conhecimento, ela vai ter mais poder.  

Entrevistador: Você particularmente prefere expressões em português ou em inglês? 

Bento: Expressões em português são boas, em inglês muito mais. É... embora s 

inglesas sejam difíceis, mas acho que é legal porque estimula a pessoa a buscar o 

significado daquilo que tá dito.  

Entrevistador: E os clientes, o que você acha que eles preferem, de uma maneira 

geral? 

Bento: Bem, eu acho que os clientes hoje estão muito atualizados, mas ainda 

preferem o brasileiro.  

Entrevistador: Ok. Para você, qual é o papel dos anglicismos no comércio? No local 

de trabalho, para que eles servem? 

Bento: Bem, eles servem para comunicar. Comunicar com fornecedores e no âmbito 

das lojas internas, seria para atualização de funcionários, porque estimula o 

conhecimento, a comunicação com esses anglicismos que estimula o conhecimento.  

Entrevistador: Você acredita que a língua inglesa seja superior a língua portuguesa? 

Bento: Olha, eu acredito que sim, porque é uma das línguas mais faladas hoje no 

mundo. Então, assim, de certa forma faz com que ela seja superior.  

Entrevistador: O que você acha da presença dessas palavras em inglês num 

contexto social brasileiro? 

Bento: O que eu penso é que a nação tá se desenvolvendo. Que é uma nação que 

tá em crescimento e isso tá mostrando realmente isso, que é um país emergente 

que está em crescimento, que está se atualizando.  

Entrevistador: E a última pergunta. De forma geral, como você entende a presença 

dessas palavras do inglês em nosso dia-a-dia? 

Bento: Eu enxergo de uma forma que tem se tornado popular, né? Popular porque a 

mídia tem usado muito essas palavras em novelas, é... bastante a gente vê essas 

palavras e... tem se tornado uma coisa comum, uma coisa corriqueira.  

Entrevistador: Ok, obrigado! 
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APÊNDICE J – ENTREVISTA FEITA COM JOÃO 

 

 

Materiais utilizados: Gravador e script com as perguntas pré-estabelecidas. 

Data: 28 de novembro de 2014. 

Local da entrevista: Trabalho. 

Duração: 7 minutos 

Número de páginas da transcrição: 03 páginas 

 

 

Entrevistador: Ok, vamos começar. A primeira pergunta é: você sabe o significado 

da palavra na fachada deste estabelecimento *** Fitness?  

João: Sim. Pelo contexto dá pra ter a noção que é uma loja de vestimenta para 

moda fitness. Pra galera que malha, pra galera que busca a inovação no meio do 

físico mesmo.  

Entrevistador: Existe a preocupação, para você, em saber o significado de uma 

palavra em inglês quando você a vê em uma fachada? 

João: Bastante. Eu fico assim... essa preocupação é a questão de a sede por saber 

mais, por conhecer mais, porque pelo fato de estarmos vivendo agora numa 

sociedade bastante globalizada, isso agora se tornou uma obrigação para cada um: 

se tornar mais atualizado, mais antenado a tudo que está acontecendo ao nosso 

redor. Isso não pode ser dispensado no quesito idiomas.  

Entrevistador: O que você pensa a respeito do uso de anglicismos no local de 

trabalho? 

João: A depender das pessoas que estão em torno e do contexto do trabalho, eu 

acho que é muito rico o uso dessas palavras porque estimula mais e mais o 

conhecimento no meio social ali a respeito de um idioma diferente e também as 

vezes torna a comunicação mais rápida com algumas expressões em inglês que é 

talvez em português seria bem mais distante, demoraria mais.  

Entrevistador: Em sua opinião, o que leva as pessoas a usarem palavras em inglês?  

João: Assim, depende do contexto. Algumas pessoas usam porque acham mais 

casual, outras acham mais... assim, vamos dizer... mais sofisticado. Mas assim, ao 

todo mesmo é a questão da globalização que tá ocorrendo e causa tudo isso. Pra 

mim eu acho cem por cento aprovado.  

Entrevistador: Você acredita que os anglicismos ajudam ou atrapalham nas vendas?  

João: Ajudam bastante. 

Entrevistador: Por quê? 

João: Porque eles tornam a comunicação rápida e também mostram uma inovação, 

uma atualização, uma sofisticação como um todo e isso é bom.  

Entrevistador: Você acha que uma palavra em inglês poderia atrapalhar nas vendas 

se a pessoa olhasse e não entendesse o que tava escrito? 
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João: A depender do contexto, sim, e a depender do contexto, ajudaria, porque 

talvez o cliente despertaria o interesse e a curiosidade de saber o significado 

daquela palavra e até mesmo do produto e buscaria e chegaria até ac compra do 

produto.  

Entrevistador: Você pensa que os anglicismos deveriam permanecer, serem 

proibidos ou substituídos? E por quê? 

João: Porque como vimos que estamos vivendo uma globalização mais intensa a 

cada momento, é indispensável que culturas, linguagens e idiomas diferentes não 

estejam no nosso idioma. Então, cada vez mais sendo enriquecido nessa área, 

melhor será para o desenvolvimento intelectual e cultural de cada um nesse meio 

social tão globalizado.  

Entrevistador: Você prefere expressões em português ou em inglês? 

João: A dependendo do contexto, dependendo das pessoas a qual estejam ao meu 

redor, eu prefiro as em inglês.  

Entrevistador: Por que você prefere em inglês? 

João: É... porque assim... além de ser rápidas, soam melhor aos ouvidos de 

algumas pessoas. É bem legal mesmo usar.  

Entrevistador: O que você acha que os clientes pensam? Eles preferem português 

ou inglês?  

João: Creio que a maioria, por conta do nosso contexto econômico no Brasil 

atualmente, prefiram português. Porque nem todo mundo, infelizmente, tem o 

acesso e a vontade de aprender o idioma em nossa sociedade atual.  

Entrevistador: Para você, qual é o papel dos anglicismos no local de trabalho? Eles 

servem pra quê? 

João: Aumentar a velocidade das comunicações e tornar mais fácil o entendimento 

de algumas coisas que você talvez deveria delongar no português para expressar.  

Entrevistador: Quando alguém coloca assim, nesse caso, a palavra em inglês na 

fachada da loja, você acha que isso serve pra quê? 

João: eu creio que seja mais por uma estratégia de marketing, porque assim, da 

forma que tá tão comum e na verdade é muito comum mesmo no português que a 

gente vive num país que fala língua portuguesa, você fazer o diferencial, nada seria 

melhor do que usar uma palavra que não seja do nosso idioma. Por exemplo, uma 

palavra de inglês, entendeu? Eu creio que isso é bem importante e é uma estratégia 

de marketing mesmo pra trazer um diferencial e tornar-se um atrativo visual pra 

quem chega no local. 

Entrevistador: Você acredita que a língua inglesa seja superior ao português?  

João: No contexto de mundo, no contexto de globalização, sim. Mas no contexto 

cultural eu penso que nenhuma língua deve ser tratada como superior a outra, 

porque todas fazem parte da essência da humanidade, da diversidade de culturas e 

nesse contexto eu creio que todas as línguas estão no mesmo patamar.  

Entrevistador: E por que exatamente você acha que o inglês seja superior? 

João: Hoje, atualmente ela é superior na questão da globalização porque a maioria 

dos países que você chega, você tendo o inglês como idioma, você consegue se 
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comunicar facilmente e o que não acontece com a nossa língua, por exemplo, o 

português.  

Entrevistador: O que você acha da presença dessas palavras num contexto social 

brasileiro? 

João: No contexto social brasileiro vem mostrando que tá tendo uma mudança, 

porque mesmo com o fato de muitas pessoas não terem essa vontade e interesse 

culturalmente no sentimento de aprender um idioma diferente, a gente vê que a 

globalização chegou até aqui e que isso mostra que a nossa sociedade está 

evoluindo, está buscando saber mais. Está buscando al=plicar mais de outras 

culturas na nossa cultura brasileira. 

Entrevistador: E de forma geral, como você descreve e entende a presença dessas 

palavras do inglês em nosso dia-a-dia? 

João: O único entendimento que por base de tudo é a crescência da globalização 

mesmo e que hoje não tem como fugir disso e é uma constância mesmo que está ao 

nosso redor e cada vez mais vai aumentar. Não tem outro caminho a não ser esse. 

Entrevistador: ok, muito obrigado! 

João: de nada! 
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APÊNDICE K – IMAGEM DAS FACHADAS DOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS 
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