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Segundo pesquisas, o inglês é uma das línguas mais FALADAS no mundo e é um pré-
requisito para profissionais e pessoas que desejam se aventurar em outro país. No
entanto, no nosso dia a dia, mesmo aqui no Brasil, utilizamos algumas frases e palavras
vindas do idioma.

O INGLÊS NO COTIDIANO BRASILEIRO E A SUA INFLUÊNCIA
O uso de estrangeirismos no Brasil é bastante recorrente. Além da riqueza e complexidade
da língua portuguesa, ainda temos que estar ligados às palavras estrangeiras que foram
incorporadas ao nosso vocabulário.
O anglicismo é um termo que pode ser usado para explicar melhor esse fenômeno. Ele
consiste na introdução de palavras da língua inglesa na portuguesa. São vocábulos que
usamos no nosso cotidiano, mas que não encontraram uma tradução que transmitisse o
seu real significado.

INGLÊS
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AS EXPRESSÕES ESTRANGEIRAS E COMO ELAS PODEM NOS AJUDAR

Com o desenvolvimento e a globalização, o inglês passou a ser a principal
língua utilizada no cinema, nas músicas, além de ser a mais estudada por
países que não a tem como principal idioma.
As empresas exigem que os candidatos dominem esse idioma mundial.
Mesmo que elas não fizessem essa exigência, o mercado cobraria. Isso
porque muitos sites e livros especializados não possuem tradução.
Por essa razão, conhecer algumas expressões e palavras do dia a dia que
podem te ajudar a se desenvolver é fundamental. Mostraremos algumas
delas a seguir!

SOURCE:heypeppers.com.br/blog/palavras-e-expressoes-em-ingles-no-cotidiano-brasileiro
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E-MAIL
O e-mail é uma palavra que surgiu com a internet e desde o seu nascimento foi
poucas vezes trazido como correio eletrônico pelas pessoas no Brasil.
Provavelmente, junto dele você já deve usar palavras como site, download, entre
outras. Por isso, vale a pena conhecer mais sobre esses vocábulos.
SELF-SERVICE
Você provavelmente já foi a um restaurante self-service, não é mesmo? Bem, a
palavra significa serviço próprio, mas não é usual traduzi-la. Isso já o ajudará
quando for passear em outro país, pois será possível saber exatamente o que
encontrará pela frente.
OFF
Estou off, 50% off, day off, essas expressões estão por toda parte e foram
incorporadas quase como uma palavra do nosso português. Na web, ela se
popularizou devido ao famoso offline, porém, foi levada também para o comércio,
especialmente, na época das liquidações sinalizando a porcentagem de promoção.
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NEW LOOK
Com a popularização dos blogs de moda na web, houve também um boom
na utilização de expressões em inglês. Além de ootd (o famoso outfit of the
day ou look do dia), a locução new look passou a ser adotada quando uma
novidade no visual está para ser anunciada, o que é frequente.

LOL
Os gamers também são um dos grupos que mais incorporam e praticam a
língua inglesa no dia a dia devido aos jogos. Mod, multiplayer, cheat são
apenas alguns exemplos. No entanto, uma que se popularizou até mesmo
fora do mundo virtual foi Lol, que é uma sigla de Laughing out Loud. Ela é
usada para identificar uma gargalhada.
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FEEDBACK
Quem está no mercado sabe bem a importância de um bom feedback. O
termo nem precisa ser traduzido para se fazer entender pelos brasileiros. O
feedback consiste na avaliação de uma determinada ação de
um profissional. Não importa onde você esteja, aqui ou em alguma nação
que tenha como o idioma o inglês, o feedback é fundamental para quem
trabalha.

FEELING
Quando uma pessoa diz que teve um feeling, significa que ela teve a
sensação de que determinada coisa aconteceria. Ao acrescentar a palavra
no seu vocabulário fica mais fácil fazer a sua aplicação, quando estiver
estudando o inglês. Feeling pode ser sentimento, assim como é um termo
utilizado em vários phrasal verbs.
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SHOW
Você pode estar pensando: show é uma palavra tão comum, eu sei que são
apresentações musicais. Pois saiba que esse vocábulo não se restringe a
isso, especialmente porque pode ser traduzido como “mostrar” e está
ligado a milhares de outras expressões como: talk-show, show up, game
show e show off.

PLAYLIST
Com a evolução do streaming, as playlists passaram a fazer parte do dia a
dia de quem curte música. A palavra é composta por outras: play e list. Elas
são algumas das mais abrangentes e presentes no dia a dia de um nativo da
língua, já que compõem várias locuções verbais. Vale a pena pesquisá-las
separadamente.
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FASHION
A palavra é usada tanto para determinar o mercado, como adjetivo. Aliás, fashion tem a
colocação em várias expressões do nosso dia a dia, principalmente quando nos referimos à
moda.
DIET
Diet tem uma tradução até muito popular “dieta”, mas quando vamos ler os rótulos de
produtos que possuem menos açúcar em sua composição, o mais comum é que vejamos
escrito diet.
CHECK-IN
No aeroporto, no hotel ou pousada, quando você vai dar entrada faz o check-in. A
expressão é tão comum que nem mesmo existe uma tradução que as pessoas usem no seu
lugar comumente.

A língua Inglesa está presente em nossas vidas, seja de forma 
moderada ou, até mesmo, sem percebermos...
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https://www.youtube.com/watch?v=UBST70jY-d8
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Isso é facilmente notado, é só olhar ao nosso redor, para
percebermos como a língua inglesa é presente no nosso
cotidiano. Olhem só do que estamos falando:
Você está em casa querendo muito sair, sentindo-se meio down,
na tentativa de melhora, foi tomar um banho para sair e se
distrair. Pensou em ir ao shopping Center, pois fazer comprinhas
aliviar o stress. Ao chegar lá, percebe que as lojas estâo on sale,
aí você se anima e resolve mudar o look, comprar roupas
fashion para se sentir melhor.
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Continuando em seu passeio, você nota que está com fome, vai a um fast food ou Mc
Donald. Escolhe um milkshake, refrigerante light, chessburguere e um
sorvetinho diet, Assim que termina de comer tem um insight e liga para sua casa, sua
irmã está na internet, e comenta que no dia seguinte fará muito calor, combinam de ir à
praia, você decide passar no drive throw da farmácia e compra um sundown.
No retorno para sua casa, você vê um outdoor muito chamativo da wave beach e um
outro que fazendo uma propaganda de um carro com design muito moderno. Ao chegar
em casa, você distribui as balas que comprou da ice Kiss para todos e combinam de
jogar playstations em seguida.
Esse texto acima foi só para demonstrar a influência da lingua inglesa em nosso dia a
dia, poderíamos continuar a escrever, falar do dia seguinte na praia, usar palavras
como frescoball, drinks, topless, top model, entre outras.

Source:jornalismocolaborativo.com/a-influencia-do-ingles-em-nosso-cotidiano
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Um estudante de língua estrangeira deve ser capaz de
reconhecer a importância da produção cultural em LEM
como representação da diversidade cultural e
linguística.

INGLÊS DO COTIDIANO: LETRAS DE MÚSICA
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• Subjetividade;
• Presença de emoções;
• Uso de palavras no sentido figurado (conotação);
• Pode conter figuras de linguagem;

INGLÊS DO COTIDIANO: LETRAS DE MÚSICA
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https://www.youtube.com/watch?v=8VHmnA_kedA
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Com a família e os amigos usamos uma linguagem mais descontraída, ou seja,
uma linguagem informal. Com superiores hierárquicos usamos uma linguagem
mais cuidada, ou seja, uma linguagem formal. Assim, podemos concluir que
diferentes contextos sociais e comunicativos exigem diferentes linguagens. A
citação de Bob Marley apresenta uma linguagem informal. Ratifica-se esta
constatação por meio do uso

a) de registro cuidadoso, prestigiado, complexo e erudito.
b) de vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos.
c) rigoroso das normas gramaticais.
d) de pronúncia clara e correta das palavras.
e) de vocabulário rico e diversificado.

INGLÊS DO COTIDIANO: LETRAS DE MÚSICA
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SOURCE> IMAGE FROM INTERNET

https://www.youtube.com/watch?v=g1N5nKCJiRc
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When she was just a girl
She expected the world
But it flew away from her reach
So she ran away in her sleep
And dreamed of para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Every time she closed her eyes
Ooohh
When she was just a girl
She expected the world
But it flew away from her reach
And the bullets catch in her teeth
Life goes on
It gets so heavy

The stormy night
Away she'd fly
And dreams of para-
para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
Whoa-oh-oh oh-oooh
oh-oh-oh

The wheel breaks the 
butterfly
Every tear, a waterfall
In the night, the stormy 
night
She'll close her eyes
In the night

PARADISE- COLDPLAY
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La-la-la-la-la
Still lying underneath the stormy skies
She said oh-oh-oh-oh-oh-oh
I know the sun's set to rise
And so lying underneath those stormy skies
She'd say oh-oh-oh-oh-oh-oh
I know the sun must set to rise
This could be para-para-paradise
Para-para-paradise
Para-para-paradise
http://obviousmag.org/sphere/2013/06/paradise.html#ixzz5PIAT1300

Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-
oh
This could be para-para-
paradise
Para-para-paradise
This could be para-para-
paradise
Whoa-oh-oh oh-oooh oh-oh-
oh

INGLÊS DO COTIDIANO: LETRAS DE MÚSICA
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As letras de música são relatos de experiência pessoais de seus autores, muitas
relatam eventos da infância, paixões, amores não correspondidos, valores
seculares como amizade, respeito, admiração, etc. Na música PARADISE
interpretada pela banda britânica COLDPLAY, conta a história de
a) Uma menina persistente que não abriu mão dos seus ideais, nem desistiu de

seus sonhos.
b) Uma menina que sonhava todas as noites com um mundo mágico.
c) Uma garotinha que vivia no mundo da imaginação que era seu paraíso.
d) Uma adolescente que sonhava com um mundo idealizado que era um lugar

feliz e sem maldade, para ela seu paraíso.
e) Uma jovem suicida que pensava em morrer e ir para o paraíso que o Deus

preparou.

INGLÊS DO COTIDIANO: LETRAS DE MÚSICA
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