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“WHAT A WONDERFUL WORLD!” – LET’S TALK ABOUT IT! 

Self-confidence to Speak English! 

by Teacher Mara Natércia 

 

Hello, dear friend! Welcome to DISCOVER CAST – Aqui é MARA 

NATÉRCIA, e esse Podcast vai ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para 

FALAR INGLÊS, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. 

Hoje, você vai praticar Inglês comigo em um Comentário da música “WHAT A 

WONDERFUL WORLD”!  

E, ao final do Episódio vamos treinar juntos Palavras e Frases em Inglês. 

Repita sempre em Voz Alta! Speak Loud!! 

Você também pode baixar o arquivo PDF deste Episode, veja o Link na 

descrição! 

Aqui no Discover Cast, VOCÊ encontra conteúdos que te ajudarão a ter 

FLUÊNCIA na Língua Inglesa; aprende as Estratégias de Estudo e pratica 

comigo Listening and Speaking!   

E a cada Série e Episódio do DISCOVER CAST, VOCÊ vai aperfeiçoar o seu 

Inglês, descobrir suas próprias Capacidades Cognitivas, e aprender a fazer 

o desbloqueio das crenças limitantes para falar Inglês. 
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VOCÊ vai treinar sua mente e integrar suas emoções no processo da 

aprendizagem. Lembrando que falar é uma ação emocional.  

Sou Mara Natércia, Professora de Língua Inglesa, Escritora, Internacionalista e 

Tradutora. Quero ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para FALAR 

INGLÊS!   

Então, vamos para mais um  EPISÓDIO da SÉRIE AUTOCONFIANÇA PARA 

FALAR INGLÊS > SELF-CONFIDENCE TO SPEAK ENGLISH 

 

EPISODE – Learning English with the Song “WHAT A WONDERFUL 

WORLD”!! A beautiful and auspicious song.  

EPISÓDIO – Aprendendo Inglês com a Música “WHAT A WONDERFUL 

WORLD”!! Uma bela e auspiciosa canção.  

  

In some previous Episodes, we talked in details about the importance of You 

study English using Music as strategy of Learning language. And I also taught 

you a Step by Step to study English Songs with videos.  

Em alguns Episódios anteriores, falamos em detalhes, sobre a importância de 

Você estudar Inglês, utilizando a Música como estratégia de aprendizagem de 

línguas. E, te ensinei também, um Passo a Passo, para você estudar Músicas 

em Inglês com vídeos.  

 

Studying English Songs is an excellent way for you to develop Listening and 

Speaking skills by internalizing English Phrases.  

Estudar Músicas em Inglês é um excelente caminho para você desenvolver as 

habilidades da Audição e da Fala, internalizando Frases em Inglês.  

 

And in today’s Episode you will practice English with me in a Comment of the 

song “WHAT A WONDERFUL WORLD”!! 
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E no Episódio de hoje, você vai praticar Inglês comigo, em um breve 

Comentário da música “WHAT A WONDERFUL WORLD”!! “QUE MUNDO 

MARAVILHOSO”!! 

 

So... Let’s begin??  > Então... Vamos começar?? 

 

This music is from 1968, it has 124 words and 16 different verbs. 

Esta música é de 1968, ela tem 124 palavras e 16 verbos diferentes. 

 

Firstly, I’m going to explain about  my… about  my desire to study and to talk 

about this song. The most important thing, for me, in this music, is the message 

even though I like so much the melody. 

Primeiramente, vou explicar sobre o meu… sobre o meu desejo de estudar e 

falar sobre essa música. O mais importante para mim, nessa música, é a 

mensagem, embora eu goste muito da melodia. 

 

But the message of this song is so auspicious. I can remember all the poem, I 

can sing this song… alone and naturally. 

A mensagem desta música é tão auspiciosa. Eu me lembro de todo o poema, 

eu posso cantar essa música... sozinha e naturalmente. 

 

And when this song mentions the nature… the elegance of nature, talking about 

the trees, the roses, about the sky… the ‘Clouds of the sky’… 

E quando essa música menciona a natureza… a elegância da natureza, 

falando sobre as árvores, as rosas, sobre o céu... as ‘Nuvens no céu’... 
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This song is showing us that we’re living in a wonderful… in a very ‘extravagant’ 

and magnificent place. The planet… our planet… the Earth is extremely 

beautiful. 

Essa música está nos mostrando que estamos vivendo em um maravilhoso… 

em um lugar muito “extravagante” e magnífico. O planeta... nosso planeta... e a 

Terra é extremamente bonita. 

 

And this song is going to ask our attention to observe other important things 

about the day and the night. Commonly we used to have some worries about 

the night, because we think that the night is dangerous, and that… at night we 

have shadows!!! 

E essa música vai nos chamar a atenção para observar outras coisas 

importantes sobre o dia e a noite. Comumente nós costumávamos ter algumas 

preocupações com a noite, porque pensamos que a noite é perigosa, e que... à 

noite nós temos... sombras!!! 

 

And this song is going to talk us… is going to ask us to make a reflection about 

this. 

E essa música vai nos falar... vai nos convocar a  fazer uma reflexão sobre 

isso. 

 

A deep reflection when the poem says ‘The bright blessed day, and the dark 

sacred night’. So, the bright blessed day, the beauty of the day. But the sacred 

night… so we have in the night beauty. We have mystery. But mystery is a 

synonym of wisdom like ‘the dark blessed day’ it  is also a synonym of wisdom. 

And… for me... it is so interesting… sacred night! 

Uma profunda reflexão quando o poema diz ‘O brilhante dia abençoado e a 

sagrada noite escura’. Então, o brilhante dia abençoado, a beleza do dia. Mas a 

noite sagrada... assim nós temos na noite a beleza. Nós temos o mistério. Mas 
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mistério é sinônimo de sabedoria como ‘O dia abençoado da escuridão’ 

também é sinônimo de sabedoria. E... para mim... é muito interessante... noite 

sagrada! 

 

We have the presence of God at night... like at Day... and we have a blessed 

day; we also have presence of God. 

Temos a presença de Deus à noite... como no dia... e, temos um dia 

abençoado; temos também a presença de Deus. 

 

So, where we have the presence of God we have no problem, we have no 

danger, we have no necessity to become afraid. So… this part is so marvelous 

for me: ‘I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the 

dark sacred night’. 

Então, onde temos a presença de Deus, não temos problema, não temos 

perigo, não temos necessidade de ficar com medo. Então... essa parte é tão 

maravilhosa para mim: “Eu vejo céus azuis e nuvens brancas, o brilhante dia 

abençoado e a escura noite sagrada”. 

 

Other interesting part of the song is the third strophe. In this part the author is 

going to ask our attention about the profound, the perfect, of the human beings 

because… when we ‘hear’ someone saying ‘How do you do?’ I think that this 

person is really saying ‘I love you’. 

Outra parte interessante da música é a terceira estrofe. Nesta parte, o autor vai 

chamar nossa atenção sobre o profundo, o perfeito, dos seres humanos, por 

que... quando “ouvimos” alguém dizendo “Como vai você?”, eu penso que esta 

pessoa está realmente dizendo é “Eu te amo”. 
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That’s marvelous have you here beside me or have you here in front of me… 

it’s marvelous. ‘I love to meet you!’ Your presence is important in my life. And, it 

provokes us to make a reflection: to think of ourselves that inner each person 

we have the seed of the lovely. 

É maravilhoso você estar aqui ao meu lado ou ter você aqui na minha frente... 

é maravilhoso. “Adoro conhecer você!” Sua presença é importante em minha 

vida. E nos convoca... provoca a fazer uma reflexão: pensar em nós mesmos, 

que... dentro de cada um, há a semente do amor. 

 

And in the last strophe the author… the composer is going to say ‘I hear babies 

cry, I watch them grow. They’ll learn much more than I’ll never know’. 

E, na última estrofe, o autor... o compositor vai dizer “eu ouço bebês chorando, 

eu os vejo crescer. Eles aprenderão muito mais do que eu nunca vou saber ”. 

 

Most of the time, the adults start to think that they have all the knowledge... they 

know everything. But, when a baby is born we observe that the life starts again, 

and new things, new possibilities are going to happen in the life of this baby and 

in the life of the humanity. 

Na maioria das vezes, os adultos começam a pensar que eles têm todo o 

conhecimento... que eles sabem tudo. Mas, quando um bebê nasce, 

observamos que a vida começa de novo, e coisas novas, novas possibilidades 

vão acontecer na vida deste bebê e na vida da humanidade. 

 

So… they’re really saying… they’ll learn much more… the babies are going to 

learn much more than we have learned. 

Então... eles estão realmente dizendo... que eles aprenderão muito mais... os 

bebês aprenderão muito mais do que aprendemos. 
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So these babies are going to have the opportunity to learn other things, to 

evaluate… especially in the relation of him or herself. 

Então, esses bebês terão a oportunidade de aprender outras coisas, de 

evoluir... especialmente na relação consigo mesmo... 

 

In the relation with other people and…  

Na relação com as outras pessoas e… 

 

The relation with the nature… 

Na relação com a natureza… 

 

The relation with animals, plants… and the stars… 

Na relação com os animais, as plantas… e as estrelas… 

 

So that’s a very auspicious music. A very auspicious message through this 

poem. 

Então, essa é uma música muito auspiciosa. Uma mensagem muito auspiciosa 

através desse poema. 

 

And secondly in relation of the sonority… because the melody of this music 

connects us with our heart. I can say that there are music around the world that 

has this capacity to be beautiful and perfect on the lyric and the melody. 

Combining this in a perfect harmony… perfect harmony! 

E em segundo lugar, em relação à sonoridade… porque a melodia dessa 

música nos conecta com o nosso coração. Eu posso dizer que, existem 

músicas ao redor do mundo, que têm essa capacidade de ser bonita e perfeita, 
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na letra e na melodia. Combinando isso em uma harmonia perfeita... harmonia 

perfeita! 

 

So, for me... the song WHAT A WONDERFUL WORLD is an invitation for us to 

be lovely, to recognize the love in our heart… to recognize the love in the 

nature… to recognize the love in the animals. And to recognize that love has 

been in everywhere and with all the happiness of this planet. 

Então, para mim a música WHAT A WONDERFUL WORLD (QUE UM MUNDO 

MARAVILHOSO) é um convite para sermos amáveis, para reconhecer o amor 

em nosso coração... para reconhecer o amor na natureza... para reconhecer o 

amor nos animais. E reconhecer que o amor tem estado em toda parte e com 

toda a felicidade deste planeta. 

 

And to conclude this… my presentation about this song... about my perception 

of this song… what this song touches me... I want to say about the sentence… 

the sentence that repeats during all the song ‘And I think to myself, what a 

wonderful world! 

E para concluir… minha apresentação sobre essa música, sobre minha 

percepção dessa música… o que essa música me toca… eu quero dizer sobre 

a frase que repete durante a música ‘E eu penso comigo mesmo, que mundo 

maravilhoso!’ 

 

When I see, when I watch all these things happening in our planet, in our life, in 

relation of people we think: ‘what a wonderful world!’ 

Quando eu vejo, quando assisto todas essas coisas acontecendo em nosso 

planeta, em nossa vida, em relação às pessoas, pensamos: “Que mundo 

maravilhoso!” 
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# And now, REPEAT after me!! SPEAK LOUD!!  

1. I see trees of green, red roses too. 

 

2. I see them bloon, for me and you   

 

3. And I think to myself... what a wonderful world!   

 

4. I see skies of blue, and clouds of white  

 

5. The bright blessed day... the dark sacred night   

 

6. And I think to myself... what a wonderful world! 

  

7. The colors of the rainbow... so pretty in the sky!  

 

8. Are also on the faces... of people going by... 

 

So... dear friend! I hope you have enjoyed this episode!  

E se você é como eu, apaixonado por música, separe sempre um tempo na 

sua rotina diária para ouvir e cantar Músicas em Inglês. E, também, comece a 

criar comentários em Inglês de suas músicas preferidas. 

Inicie com algumas frases e logo você estará escrevendo comentários muito 

interessantes! 

Tenho certeza que você vai se surpreender!!!  

_____________________________  

Se você gostou desse EPISODE, compartilhe esse podcast com seus 

amigos e familiares e acesse www.inglesevoce.com.br para mais 

conteúdos e LEMBRE de seguir @inglesevoce no INSTAGRAN, 

@inglesevoce e @aprendizagemquantica no FACEBOOK e também no 

YOUTUBE! 

http://www.inglesevoce.com.br/

