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Ways of Looking I/A

behold (no imperativo) ver,
observar / olhai

blink (+at) olhar pestanejando
contemplate (formal) contemplar,

olhar com atenção ou
admiração

eye olhar, observar (com
admiração, curiosidade
ou desconfiança)

face olhar de frente para,
enfrentar

frown (+at) olhar (alguém) de
sobrancelhas carrega-
das

gape (+at) olhar com um ar
embasbacado / ficar
admirado de boca
aberta

gawk (+at) olhar fixa e estupi-
damente ou parvamente

gaze (+at, +into, +upon) olhar
fixamente (de admira-
ção)

glance (+at, +down, +over,
+round, +through, +up)
olhar de relance, lançar
o olhar, dar uma vista de
olhos

glare (+at) olhar com um ar
irritado e feroz

glimpse (+at) vislumbrar, entre-
ver

glower (+at) olhar com um ar
ameaçador ou zangado

goggle (+at) arregalar os olhos
com surpresa ou terror

leer (+at) olhar lascivamente
ou maliciosamente

look (+at) olhar para / exami-
nar, verificar

look daggers (+at) lançar um olhar
furioso, olhar com raiva

lour (= lower, +at, +on,
+upon) olhar com um ar
ameaçador/ olhar
(alguém) de sobrance-
lhas carregadas

lower (= lour, +at, +on, +upon)
olhar com um ar amea-
çador/ olhar (alguém) de
sobrancelhas carrega-
das

notice notar, reparar em
observe observar
ogle (+at) olhar amorosa-

mente, fazer olhinhos
meigos a

peek (+at) espiar, espreitar,
dar uma olhadela

peep (+at) espreitar (por um
buraco ou abertura
estreita)

peer (+at, +into, +out of,
+over, +through) olhar
com atenção

regard (formal) fitar, olhar fixa-
mente, observar com
atenção

scan passar uma vista de
olhos por (à procura de
uma determinada coisa)

scowl (+at) lançar um olhar
mal-humorado

scrutinize (= scrutinise) escrutar,
observar atentamente,
examinar minuciosa-
mente

see ver
spy (formal) descortinar,

avistar, notar
squint (+at, +through, etc.)

olhar com os olhos
semicerrados/ olhar de
esguelha

stare (+at) fitar, olhar fixa-
mente (de admiração,
medo, surpresa, curiosi-
dade, horror, desnortea-
mento)

view (formal) observar
(batalha) / inspeccionar
(casa)

watch observar, olhar / ver
(televisão)
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