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APRESENTAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta unidade didática pretende implementar um projeto relacionado ao 

ensino de língua inglesa em escolas públicas contemplando a 

interdisciplinaridade. Pretende-se relacionar o ensino de língua inglesa ao 

cinema, mídia e celebridades, procurando contextualizar a língua a situações 

autênticas de uso, bem como motivar os alunos por meio de temas que tenham 

relação com a realidade dos mesmos. Devido à ênfase no processo 

educacional voltado à relação entre as diversas áreas do conhecimento, a 

prática interdisciplinar tem sido observada no trabalho de alguns professores 

de línguas, que utilizam gêneros diversos e temas de outras disciplinas em 

suas aulas.  



Cabe lembrar que pesquisas realizadas por autores como Fazenda 

(2012) mostram que nosso sistema de ensino frequentemente trabalha as 

disciplinas de maneira isolada. Com o intuito de evitar a fragmentação do 

conhecimento e por meio da cooperação com diferentes disciplinas, a língua 

inglesa pode ser trabalhada de maneira mais holística, para que os alunos 

relacionem conhecimentos de disciplinas diferentes e potencializem a retenção 

desse saber. 

Desse modo, ao ensinarmos língua estrangeira, estaremos também 

trabalhando com a cultura dos povos que a falam. Para Hinkel (1999), A língua 

não se dissocia da cultura, pois é uma manifestação cultural de um 

determinado povo. Uma língua não existe sem a cultura, mas uma 

complementa a outra.  

A cultura como representação de costumes, crenças, tradições, 

manifestações artísticas, literárias e intelectuais, dentre outras, perpassa várias 

disciplinas, como geografia, história, arte e sociologia, por exemplo. A 

interdisciplinaridade, então, enriquece o ensino de línguas e se faz estratégia 

importante, ao tornar o ensino de línguas estrangeiras muito mais interessante 

e significativo. O conhecimento torna-se mais abrangente e enriquecedor, a 

partir do momento em que o professor relacione temas do interesse dos alunos 

e os trate de forma holística. Do mesmo modo, estudar ou conhecer outras 

culturas e compará-las com sua própria possibilita ao aluno compreender 

melhor sua própria cultura, auxiliando sua formação como indivíduo crítico e 

participante em sociedade.  

É importante ratificar que a indissociabilidade de língua e cultura em 

relação ao ensino de língua estrangeira não deve ser esquecida. Em relação 

ao ensino de língua estrangeira e cultura, os PCN propõem que o aprendizado 

de língua estrangeira deve fazer com que o aluno perceba possibilidades de 

interações com outros indivíduos. Porém, esse aprendizado de outras línguas 

não significa se desvincular de sua própria cultura em um processo de 

aculturação na língua alvo; pelo contrário, essas trocas culturais são 

enriquecedoras e possibilitam a construção da própria identidade. 

Assim, as línguas estrangeiras proporcionam melhor compreensão da 

própria cultura por meio da comparação com outras. O aprendizado de língua 

estrangeira pode ampliar os horizontes e as visões de mundo, a partir do 



momento em que o indivíduo percebe a diversidade do mundo, bem como as 

maneiras de interpretar seu contexto individual e seu contexto global. 

Em relação à língua e seu uso, Bakhtin (1992) afirma que o único objeto 

material de que dispomos para entender a linguagem é o exercício da fala em 

sociedade. Para o pensador russo, a língua deve ser entendida como um 

fenômeno social da interação verbal, e não formada por um sistema abstrato 

de formas linguísticas e nem pela enunciação monológica isolada. Ele não 

aceita a teoria de que a língua seja somente um conjunto de formas e suas 

regras de combinação. Para ele, o significado é uma impossibilidade teórica. 

Isto porque um signo, aceito provisoriamente, não tem um significado, mas 

receberá tantas significações quantas forem as situações reais em que venha a 

ser usado por usuários social e historicamente localizados. Em uso, a língua é 

muito diferente do seu modelo teórico. Podemos perceber que, ao falar, 

estamos diariamente modificando, acrescentando, excluindo, torcendo os 

significados codificados pela língua.  

Em relação ao enunciado, Bakhtin (1992) também teoriza que a unidade 

básica de uma língua não pode ser o signo, mas o enunciado. Para ele, o uso 

da língua se efetua em forma de enunciados, orais ou escritos, concretos e 

únicos. Um enunciado não é um signo pela simples razão de que para existir 

ele exige a presença de um enunciador (quem fala, quem escreve) e de um 

receptor (quem ouve, quem lê). Assim, um enunciado acontece em um 

determinado local e em um tempo determinado. Cada enunciado é único e não 

pode ser repetido. Uma determinada frase, pronunciada em situações sociais 

diferentes, não constitui um mesmo enunciado e nem poderia constituir.                  

Dessa forma, ao se trabalhar com um texto em língua estrangeira (como 

um acontecimento socialmente determinado) relacionando-o a outras áreas do 

conhecimento, o ensino de língua estrangeira tem um papel significativo que 

vai além do conhecimento de determinadas estruturas gramaticais ou o estudo 

de questões que abranjam a língua por si só, como algo neutro e inerte, como 

o ensino tradicional de línguas normalmente o faz. O ensino da língua como 

uma mera estrutura pode se tornar superficial, tedioso e muitas vezes sem 

sentido, visto que a língua não é questão de estrutura e gramática somente. Se 



a língua envolve diversas áreas do conhecimento, o auxílio de outras áreas 

pode favorecer o processo de aquisição de uma língua estrangeira, já que as 

línguas abrangem essas diversas áreas e não podem ser dissociadas delas. 

Precisamos ressaltar que o processo de aquisição de língua estrangeira 

é, por si só, muito complexo. A complexidade desse processo envolve a fatores 

sociais, econômicos e políticos. Embora se possa teorizar sobre a existência de 

certos padrões de aquisição de línguas, cada indivíduo possui suas próprias 

características individuais, sendo difícil descrever todas as possibilidades do 

processo de aquisição de segunda língua. Há diferenças biológicas, de aptidão, 

atitude, idade, fatores afetivos, fatores de motivação, culturais, além das 

diferenças de contexto onde ocorrem os processos de aprendizagem. 

Questões pedagógicas também possuem papel importante no processo de 

aquisição de língua estrangeira. Professores devem adotar uma didática que 

promova o aprendizado da língua de forma eficiente, que envolva o aluno e 

utilize a língua em situações autênticas de comunicação, buscando materiais, 

ferramentas e metodologias que auxiliem o processo de aprendizagem. 

Ao observarmos fatores que ultrapassam a língua e sua estrutura, 

percebemos relações entre o sistema linguístico e os outros sistemas, tais 

como os sistemas culturais, as regras de boas maneiras e as relações de 

poder, entre outros. Esses sistemas externos estão profundamente 

conectados, sendo difícil e desnecessário separá-los, o que Leffa (2006) ratifica 

quando afirma que a língua, como qualquer outro conhecimento ou habilidade, 

é algo que devemos misturar quando a utilizamos, e separar quando a estamos 

investigando. Quem utiliza a língua e quem a pesquisa, em relação ao mesmo 

objeto, podem se colocar, dessa maneira, em lados opostos. 

Segundo Larsen-Freeman (2010), aprender uma segunda língua não é 

apenas a construção de um vocabulário ou a percepção de determinadas 

regras gramaticais. Aprender uma segunda língua é libertar-se de barreiras 

inconscientes do pensamento e da percepção.  

Por sua vez, Donnini (2011) enfatiza o papel da curiosidade como 

promotora de aprendizagem. Donnini, em relação a aprendizagem de segunda 

língua e motivação,  afirma que os conteúdos devem despertar o interesse dos 



alunos, motivando-os a assistir, ler ou ouvir o material que lhes é apresentado 

e com ele interagir.  

O ensino de língua estrangeira relacionado a outras disciplinas exige do 

professor atitudes às quais ele possa não estar habituado a tomar. Para 

Fazenda (2012), o professor que pretende trabalhar de maneira interdisciplinar 

deve ser o mestre, aquele que é capaz de aprender com os mais novos, por 

poderem ser mais criativos, mais inovadores. No entanto, não com a sabedoria 

que o tempo proporciona ao mestre. A função do mestre seria a de conduzir. O 

professor deve conduzir o processo, mas é fundamental adquirir a sabedoria 

para esperar e a capacidade de perceber no aluno aquilo que nem o próprio 

aluno havia percebido em si próprio. Fazenda (2012) enfatiza a existência de 

fatores emocionais envolvidos na aprendizagem. A autora ressalta que a 

alegria, o afeto, o aconchego e a troca não podem desaparecer da escola; a 

ausência desses componentes na escola poderia criar um mundo sem cores, 

sem brincadeiras, sem lúdico, sem criança, sem felicidade. 

A metodologia interdisciplinar, segundo a autora, exige uma atitude 

especial perante o conhecimento, que é reconhecer as possibilidades e limites 

das disciplinas e seus agentes. É necessário ter em mente a provisoriedade 

das posições tomadas e poder questioná-las, dialogar e colaborar, buscando 

inovar através da pesquisa que favoreça a capacidade criativa de transformar a 

realidade. 

Baseada no trabalho do psicólogo Howard Gardner sobre inteligências 

múltiplas, Larsen-Freeman (2010) reforça que essas diferentes inteligências 

têm influenciado círculos de ensino de língua estrangeira. Professores que 

reconhecem inteligências múltiplas em seus alunos percebem que os alunos 

trazem consigo potenciais específicos e únicos, que frequentemente não são 

levados em conta em situações de sala de aula. Alguns professores sentem 

que precisam criar atividades que se relacionem com as várias inteligências, 

não somente para facilitar a aquisição da língua entre alunos, mas também 

para ajudá-los a perceber seu potencial com essas inteligências. 

NUNAN (1999) discorre sobre a importância do ensino de língua 

estrangeira como comunicação, relacionando seu ensino à educação em geral. 

Ele afirma que é somente por meio da língua estrangeira que podemos nos 

comunicar com povos de outras culturas e países. As habilidades 



desenvolvidas por meio da aprendizagem ativa e participativa podem estender-

se a outras disciplinas. A aprendizagem efetiva de língua estrangeira produz 

aprendizes com habilidades sociais, cognitivas e de solução de problemas que 

podem ser usadas em outras disciplinas do currículo escolar. É possível 

imaginar um novo tipo de currículo escolar em que elementos com os quais 

estamos familiarizados sejam recombinados. Então, a relevância do 

conhecimento intelectual, habilidades de aprendizagem, desenvolvimento 

interpessoal e sensibilidade intercultural criados na aula de língua estrangeira 

podem ser apreciadas como de grande importância na educação. 

Assim, pela decisão de envolver e motivar aprendizes de língua 

estrangeira e relacioná-la a outras disciplinas, pretende-se trabalhar com o 

ensino de língua inglesa de maneira interdisciplinar por meio da utilização do 

cinema.  

Os filmes, originalmente produzidos para serem veiculados para o 

entretenimento das pessoas, já são utilizados como material de apoio na 

prática docente. Na disciplina de inglês, particularmente, o professor encontra 

na sétima arte um valioso instrumento para desenvolver atividades 

complementares para os alunos. Cerca de 80% dos filmes lançados 

anualmente são em inglês. Muitos filmes têm grande importância histórica e 

cultural, podendo ser utilizados na formação de nossos alunos, de uma 

perspectiva holística que envolva diversas áreas do conhecimento e promova a 

relação entre os conteúdos. Pode-se trabalhar língua estrangeira 

interdisciplinarmente por meio de filmes quando relaciono a linguagem utilizada 

em um filme às imagens, enredo, história, música, ou quaisquer outros 

elementos presentes em determinado filme. O uso de filmes nas aulas de 

inglês pode representar forte fator de motivação para os alunos.  

O professor deve, então, realizar um trabalho criterioso de utilizar o filme 

como material de apoio na sua prática de sala de aula, selecionando filmes que 

não somente envolvam os alunos, mas também tragam temas relevantes à sua 

formação. Além disso, ele deve criar estratégias didáticas para que o uso do 

filme tenha uma função de fato relevante no processo de ensino-aprendizagem 

da língua inglesa. Por meio de produções cinematográficas, o professor pode 

auxiliar o aluno na construção de significados de determinado texto ou tema 

relacionado a algum filme selecionado, o que poderá potencializar o seu 



aprendizado e a compreensão do material textual apresentado. Portanto, os 

filmes podem ativar gradativamente conhecimentos prévios dos alunos e seu 

envolvimento. Cabe ao professor selecionar filmes e textos que tenham relação 

com as necessidades e competências dos alunos, bem como as necessidades 

curriculares que possam ou devam ser trabalhadas. 

Sem dúvida, o filme pode representar um recurso didático eficiente no 

ensino de língua estrangeira, por seu caráter lúdico e por promover maior 

envolvimento dos alunos. Pode-se transcender o uso do cinema como veículo 

de entretenimento e incorporá-lo na prática educativa, buscando promover a 

interação por meio de atividades lúdicas, significativas, que visem a negociação 

de sentidos. Os alunos podem desenvolver novas ações e percepções sobre a 

prática pedagógica a partir das discussões geradas através do filme. O trabalho 

com filmes contribui para motivar os alunos ao apresentar a língua em 

situações reais de uso.  

Algumas vantagens do uso do filme em aula de língua estrangeira 

podem ser a linguagem apresentada em contexto, informação sobre a cultura 

da língua alvo, estímulo à participação na compreensão e produção, pretexto 

para o aprendiz falar dentro e fora de sala de aula, exemplo de uso autêntico 

da língua, uma forma de conhecer a ideologia e a cultura do outro, dentre 

outras.  

Finalmente mas não menos importante, pode-se considerar o filme como 

recurso didático importante para a aprendizagem de língua estrangeira. Por 

meio do filme, além de ser auxiliador no processo de aquisição de língua 

estrangeira, é possível conhecer diferentes formas de pensar, agir e retratar 

diversas sociedades e culturas. Ter a oportunidade de acessar esse 

conhecimento com filmes significa ampliar a visão do mundo e de suas 

representações.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

A importância e influência da língua inglesa de abrangência global é 

inegável e seu aprendizado é pré-requisito em diversas áreas profissionais, 

como comércio, tecnologias, turismo, para citar algumas. A aprendizagem de 



língua inglesa em escolas regulares é quase sempre insatisfatória e frustrante. 

Alunos de maneira geral, e muitas vezes professores, se mostram 

desmotivados e incrédulos em relação a uma aprendizagem significativa da 

língua inglesa. O filme, por seu caráter lúdico e capacidade de promover maior 

envolvimento dos alunos, representa um recurso importante no ensino 

comunicativo e contextualizado de língua estrangeira. Transcendendo o uso do 

filme como recurso apenas de entretenimento, e incorporá-lo ao ensino de 

língua estrangeira, pode-se promover a interação a partir de atividades lúdicas 

e significativas que levem a negociação de sentidos. O filme  apresenta a 

língua em situações reais de uso, que podem auxiliar no desenvolvimento de 

habilidades comunicativas e percepção de aspectos culturais. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Utilizar filmes para promover maior envolvimento, motivação e interesse 

dos alunos na aprendizagem de língua inglesa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 abordar o ensino de inglês de forma interdisciplinar;  

 procurar um maior envolvimento dos educandos;  

 tornar o aprendizado de língua inglesa mais atrativo e interessante ;  

 buscar maneiras de tornar o ensino de línguas mais significativo para o 

aluno; valorizar o ensino de língua inglesa em escolas públicas;  

 atender às necessidades dos alunos e seu repertório;  

 identificar semelhanças e diferenças culturais nos filmes;  

 desenvolver a habilidade de argumentação.  

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Primeiramente será feita uma coleta de dados, sob a forma de um 

questionário, referente a produções cinematográficas de maior interesse dos 



alunos e que aborde temas que gerem discussões e envolvimento dos alunos. 

Após tabular esses dados quantitativamente, poderemos ter uma noção mais 

precisa das escolhas dos filmes que serão trabalhados com os alunos. 

O trabalho com filmes relacionados a outras disciplinas seria uma das 

metodologias para se trabalhar línguas estrangeiras de maneira interdisciplinar. 

Escolhendo um tema como Meio Ambiente, por exemplo, o professor poderia 

trabalhar textos autênticos tratando do assunto, vocabulário referente ao tema, 

produção de cartazes, elaboração de questões que trouxessem discussões e 

interesse maior no assunto, buscando um maior envolvimento de seus alunos 

e, consequentemente, influenciando em sua aprendizagem da língua 

estrangeira tanto no ambiente de sala de aula como fora dele. Além disso, o 

cinema proporciona a ativação de aspectos cognitivos diversos, como 

emocionais, artísticos e linguísticos. 

Por meio do diálogo entre educadores de áreas diversas, para que haja 

uma integração maior entre as disciplinas do currículo escolar, pode-se 

trabalhar o ensino de línguas em outras abordagens e tornar o seu ensino mais 

holístico e sua aprendizagem mais atrativa e enriquecedora. Seria necessária, 

então, uma parceria entre os educadores e a percepção de que, integrando-se 

e cooperando uns com os outros, pode-se fazer com que as disciplinas 

complementem umas às outras e encontrem novos caminhos e maneiras de 

melhorar o processo ensino-aprendizagem.  

O trabalho com língua estrangeira interdisciplinarmente visa a uma 

abordagem mais ampla da realidade, que muitas vezes parece estar dividida 

pela separação que estamos habituados a fazer entre as áreas do 

conhecimento. O ensino fragmentado pode dificultar a aprendizagem, já que 

existem muitos pontos que podem potencializar o processo de aquisição de 

segunda língua. A interdisciplinaridade pode auxiliar no estudo de fenômenos 

culturais, sociais, naturais, que seriam dificultados se fossem estudados de 

forma isolada, em apenas uma disciplina. 

Espera-se que o trabalho interdisciplinar com a língua inglesa possa 

fazer com que os alunos tenham a possibilidade de dar novo significado ao 

conteúdo escolar e à aprendizagem da língua. Espera-se também que os 

alunos possam se envolver mais com a língua estrangeira e se tornem mais 

motivados e agentes participativos de sua própria aprendizagem. Assim, o 



ensino de língua inglesa poderia ir além da aprendizagem da língua em si, para 

ser instrumento de formação do aluno como um ser crítico e participante em 

sociedade. 

Algumas formas de se trabalhar com o filme poderiam ser o trabalho 

com questões sobre os temas e filmes de diversos gêneros, produção de 

cartazes, apresentação de reflexões sobre os textos e produção de pequenos 

textos pelos alunos. Os alunos poderiam se envolver com a língua inglesa de 

maneiras diversas e também fora do contexto de sala de aula. 

 

 

Produção Didático-Pedagógica 

1º segmento 

Objetivos: introdução ao assunto “cinema” e construção de um vocabulário 

inicial relacionado à filmes e televisão; prática de perguntas com o tempo 

presente; entrevistar e interagir com colegas; elaborar sentenças. 

 Descrição do material: 

 Questions: 

1. Answer the questions about movies and television. 

a. Do you like movies? 

b. Do you watch TV? 

c. What kinds of TV programs do you like? 

d. What kinds of TV programs you do not like? 

e. What kinds of movies do you like/do not like? 

f. Do you watch much TV? 

g. How many hours of TV do you watch a day? 

h. Do you usually take movies from video shops? 



 Interview 

2. Now interview a classmate and share the answers with the class, using the 

questions from the previous activity. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……….................................................................................................................... 

3. Find someone who: 

...likes soap operas.                                              ...likes sitcoms. 

…does not like romance movies.                          …likes horror movies. 

…does not watch tv.                                             …watches too much tv. 

useful language 

 she/he likes/does 

not like…  

 her/his favorite kind 

of movie is….     

 he hates...     

 she enjoys…     

 she thinks that…    

 he considers…  

 she really….     

 He prefers…. 

 



…does not own a tv set.                                       …would like to work for a tv  

…would like to be an actor/actress.                          company.   

 

4. Now create sentences with the information you collected and present them to 

your classmates. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2º segmento 

Objetivos: adquirir vocabulário referente a gêneros de filmes; interagir com 

colegas e produzir gráficos com novo vocabulário; relacionar figuras ao 

conhecimento prévio dos alunos; reflexão sobre adaptações e traduções de 

títulos originais de filmes estrangeiros; 

 

1.Show a lot of pictures of movies and ask the students if they know the 

categories of the movies shown. 

 

 



Fonte: http://espnfivethirtyeight.files.wordpress.com/2014/05/hickey-blockbuster-

10.png?w=1024 

 

Favorite movie genres in Brazil 

Fonte:http//3.bp.blogspot.com/_2dBqCivdBl0/TSEaL5xEJsI/AAAAAAAADvE/kTHsmlasBUg/s16

00/002.jpg 

 

2. How can we translate the movie genres shown in the previous graph to 

English? 

a. Comédia:                                                  g. Drama: 

b. Thriller:                                                     h. Fantasia: 

c. Animação:                                                 i. Crime: 

d. Documentário:                                          j. Guerra: 

e. Aventura:                                                  k. Terror:                                                         

f. Suspense:                                                  l. Ficção: 

 

http://espnfivethirtyeight.files.wordpress.com/2014/05/hickey-blockbuster-10.png?w=1024
http://espnfivethirtyeight.files.wordpress.com/2014/05/hickey-blockbuster-10.png?w=1024


3. Now you will do your own research, in your classroom, and create a graph.         

How would this graph look like? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Now create sentences using the information you collected from your friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º segmento 

Objetivos: praticar vocabulário já trabalhado relacionado a filmes; trabalho com 

vocabulário e compreensão geral de textos autênticos relacionados a filmes e a 

história de produções cinematográficas. 

 

Useful language: 

 Most people like... 

 Some people enjoy... 

 Nobody enjoys.... 

 Everybody likes… 

 Few people like… 

 



 

1.How would you complete this graph. Create your own graph according to your 

personal opinion. 

 

 

 

 

PRODUZIR UM TEXTO PARA UMA REVISTA ELETRONICA/ FAZER 

PERGUNTAS PARA GUIá-LOS.(manter isso?) 

 

 

2.Observe the following pictures below. Do you recognize any of them?  What 

could you tell us about the pictures? Share your opinions with your classmates. 

 



Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-

QHP4YsFbjLE/Ustpz0Q3WRI/AAAAAAAAzSg/Ll1Kr0wCbJg/s1600/image.jpg 

 

 

 

Fonte:  http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/dvd/sony/Hancock/Hancock_1lg.jpg 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-QHP4YsFbjLE/Ustpz0Q3WRI/AAAAAAAAzSg/Ll1Kr0wCbJg/s1600/image.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-QHP4YsFbjLE/Ustpz0Q3WRI/AAAAAAAAzSg/Ll1Kr0wCbJg/s1600/image.jpg
http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/dvd/sony/Hancock/Hancock_1lg.jpg


 

Fonte: http://www.highdefdiscnews.com/screenshots/the_island_10.png 

 

 

 

Fonte: http://catawampus.co.uk/wp-content/uploads/2013/12/blood-diamond-4ffb8c6411884.jpg 

 

.......................................................…………………………………………………… 

3. Answer the questions. 

a. Do you know any original names of movies in English? 

b. Is the translation correct, in your opinion? 

c. Would you translate it differently? 

d. Why, in your opinion, are the translations so strange sometimes? 

 

http://www.highdefdiscnews.com/screenshots/the_island_10.png
http://catawampus.co.uk/wp-content/uploads/2013/12/blood-diamond-4ffb8c6411884.jpg


4. Do you know the translations of the following original movie titles? Talk to 

your classmates. 

(As traduções serão trabalhadas após os alunos discutirem sobre os títulos.) 

a. Se beber, não case – The Hangover 

b. A Noviça Rebelde – The Sound of Music 

c. O Garoto de Liverpool – Nowhere Boy 

d. Encontros e desencontros - -Lost in Translation 

e. Tá todo mundo louco! – Uma corrida por milhõe$. – Rat Race 

f. Cada um tem a gêmea que merece – Jack and Jill 

g. Entrando  numa fria – Meet the Parents 

h. Os brutos também amam – Shane 

i. O Poderoso Chefão – The Godfather 

j. Apertem os cintos…o piloto sumiu! – Airplane 

k. O Pentelho – The Cable Guy 

 

5. Reading practice 

 

TRANSLATIONS OF MOVIE TITLES  

 

For movie fans, the fact happens frequently:  there is great curiosity 

when a famous international film is released, but disappointment when the 

production reaches the Brazilian rooms with a title that does not match to the 

original. Many get disappointed about the translations that change the meaning 

of the production or add unnecessary information to the translations.  

The literal translation of English titles to Portuguese is rare. For movies 

companies, the adaptation of titles makes the movie get closer its audience. 



They agree that films are part of the art of the country that produced it, but 

translators argue that each country has its own culture and points of view. 

So, they try to connect the original title in English to expressions that are 

common in Brazil and that attend commercial purposes. From this point of view, 

the adaptation is fair. However, sometimes the lack of creativity is big and the 

adaptation ends up being something bizarre or even mysterious. Also, the new 

titles chosen are always sent to the company that produced the film abroad and, 

in some cases, even to the director for approval. In the table below are some 

titles translated from English to Portuguese. Make your own judgments 

regarding the adjustments! 

(Adaptado de: http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/filmes1.php) 

 

6. What is the literal translation to the movie titles below? 

(a tradução literal será retirada) 

 

Título em Inglês Título em Português Tradução literal 

Airplane 
Apertem os cintos... O piloto 

sumiu 
Avião 

All About Eve A Malvada 
Tudo sobre Eve (nome da 

personagem) 

Analyze This Máfia no Divã Analise Isso 

An American 

Haunting 

Assombrados - Uma História 

Americana 

Uma Assombração 

Americana 

Angel's Heart Coração Satânico 
Coração de Angel (nome do 

personagem) 

Basic Violação de Conduta Básico 

Basic Instint Instinto Fatal Instinto Básico 

Because I said So Minha mãe quer que eu case Porque eu disse 

Birth Reencarnação Nascimento 

Black Widow O Mistério da Viúva Negra Viúva Negra 

http://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/filmes1.php


Breakfast at Tiffany's Bonequinha de Luxo Café da Manhã na Tiffany's 

Calamity Jane Ardida como Pimenta Jane Calamidade 

Cinderella Man A Luta Pela Esperança Homem Cinderela 

City by the Sea O Último Suspeito Cidade à Beira Mar 

Don't Say a Word Nem uma Palavra Não Diga uma Palavra 

Flesh + Blood Amor e Sangue Carne e Sangue 

Giant 
Assim Caminha a 

Humanidade 
Gigante 

Head in the Clouds Três Vidas e um Destino Cabeça nas Nuvens 

Head of State 
Um Pobretão na Casa 

Branca 
O Cabeça do Estado 

Hollywood Ending Dirigindo no Escuro O Final de Hollywood 

Home Alone Esqueceram de Mim Sozinho em Casa 

I Could Never Be 

Your Woman 
Nunca é Tarde para Amar 

Eu Nunca Poderia Ser Sua 

Mulher 

Joe's Apartment Joe e as Baratas O Apartamento de Joe 

Killing Me Softly Mate-me de Prazer Matando-me Lentamente 

Lady in the Water A Senhora da Água A Senhora na Água 

Leap of Faith Fé demais não cheira bem Salto da Fé 

Like Mike Pequenos Grandes Astros Como Mike 

Little Children Pecados Íntimos Crianças Pequenas 

Lost in Translation Encontros e Desencontros Perdido na Tradução 

Lost Souls Dominação Almas Perdidas 

Lulu on the Bridge Mistério de Lulu Lulu na Ponte 

Meet the Parents Entrando numa Fria Conheça os Pais 

Memento Amnésia Lembrança 

Mystic River Sobre Meninos e Lobos Rio Místico 

Next O Vidente Próximo 

North O Anjo da Guarda Norte 



Ocean's Eleven Onze Homens e um Segredo 
Os Onze de Ocean (nome 

do personagem) 

Revolutionary Road Foi Apenas Um Sonho Estrada Revolucionária 

Riding in Car with 

Boys 
Os Garotos da Minha Vida 

Dirigindo no Carro com 

Garotos 

Running Scared No Rastro da Bala Correndo Assustado 

Savage Grace Pecados Inocentes Elegância Selvagem 

Saw Jogos Mortais Serra 

Scary Movie Todo Mundo em Pânico Filme Assustador 

Scream Pânico Grito 

Shallow Hal O Amor é Cego 
Hal Superficial (Hal é o 

nome do personagem)  

Shane Os Brutos Também Amam 
Shane (nome do 

personagem) 

Sky Captain Capitão Sky Capitão do Céu 

State and Main Deu a Louca nos Astros 
State e Main (são duas ruas 

desse filme) 

Stepmom Lado a Lado Madrasta 

Sunset Assassinato em Hollywood Pôr do sol 

Sweetest Thing Tudo para Ficar com Ele A Coisa mais Doce 

The Astronaut's Wife Enigma do Espaço A Esposa do Astronauta 

The Bachelor Procura-se uma Noiva O Solteiro 

The Big Country Da Terra Nascem os Homens O Grande País 

The Believer Tolerância Zero 
O Crente (aquele que crê, 

acredita) 

The Deep End of the 

Ocean 

Nas Profundezas do Mar 

Sem Fim 
O Profundo Fim do Oceano 

The Dream Team 
De Médico e Louco Todo 

Mundo Tem um Pouco 
O Time dos Sonhos 

The Family Jewels Uma Família Fuleira As Joias da Família 



The Fan Estranha Obsessão O Fã 

The Godfather O Poderoso Chefão O Padrinho 

The Golden Child O Rapto do Menino Dourado A Criança Dourada 

The Next Best Thing Sobrou pra Você? A Próxima Melhor Coisa 

The Sound of Music A Noviça Rebelde O Som da Música 

The Spring O Mistério da Fonte A Primavera 

The Transporter Carga Explosiva O Transportador 

The Tuxedo 
O Terno de 2 Bilhões de 

Dólares 
O Terno 

  

TRANSLATIONS WITH SUBTITLES 

 

Título em Inglês Título em Português 

Alfie Alfie - O Sedutor 

Arthur Arthur - O Milionário Sedutor 

Babe Babe, o Porquinho Atrapalhado 

Be Cool Be Cool - O Outro Nome do Jogo 

Big Fish Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas 

Blade Runner Blade Runner - O Caçador de Andróides 

Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde - Uma Rajada de Balas 

Carrie Carrie - A estranha 

Christine Christine - O Carro Assassino 

Closer Closer - Perto Demais 

Crash Crash - No Limite 

Dirty Dancing Dirty Dancing - Ritmo Quente 

Duets Duets - Vem Cantar Comigo 

Erin Brockovich Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento 

Eurotrip Eurotrip - Passaporte Para a Confusão 



Fast Food Nation  Nação Fast Food - Uma Rede de Corrupção 

Footloose Footloose - Ritmo Louco 

Forrest Gump Forrest Gump - O Contador de Histórias 

Ghost Ghost - Do Outro Lado da Vida 

Glitter Glitter - O Brilho de uma Estrela 

Grease Grease - Nos Tempos da Brilhantina 

Green Card Green Card - Passaporte para o Amor 

Happy Feet Happy Feet - O Pinguim 

Hitch Hitch - Conselheiro Amoroso 

Hook Hook - A Volta do Capitão Gancho 

Intersection Intersection - Uma Escolha, Uma Renúncia 

Jerry Maguire Jerry Maguire - A Grande Virada 

Jurassic Park Jurassic Park - Parque dos Dinossauros 

K-Pax K-Pax - O Caminho da Luz 

Minority Report Minority Report - A Nova Lei 

Pulp Fiction Pulp Fiction - Tempo de Violência 

Seven Seven - Os Sete Crimes Capitais 

Shine Shine – Brilhante 

Sleepers Sleepers - A Vingança Adormecida 

Sommersby Sommersby - O retorno de um Estranho 

Snatch Snatch - Porcos e Diamantes 

The Core O Núcleo - Missão ao Centro da Terra 

  

7. Do you know any examples of the movie genres below? Talk to a classmate 

and share it to the class. (sentences in English) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



8. Can you give examples of movies related to the movie genres below? 

Animated films - 

Historical films - 

Biographical films - 

Documentary films - 

Epic films - 

War films - 

Gangster films – 

Detective and mystery - 

Spy films - 

Disaster films - 

Foreign films - 

Comedy films  - 

Romantic comedy films - 

Western films - 

Adventure films - 

Action and adventure films 

Fantasy films - 

Science fiction films - 

Horror films - 

  

http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Animated+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Historical+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Biographical+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Documentary+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Epic+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=War+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Gangster+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Spy+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Disaster+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Foreign+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Comedy+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Romantic+comedy+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Western+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Adventure+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Action+and+adventure+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Fantasy+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Science+fiction+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Horror+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1


Musical films - 

Religious films - 

Police films - 

Puppet films - 

Thrillers – 

New Wave films - 

 
 

9. To which movie category the following films belong to? 

 

 

 

 

 

 

 

a.________________ Humans are mining a precious mineral called 

unobtanium on Pandora, a lush habitable moon. 

b.________________ In the year 2019, Lincoln Six Echo and Jordan Two Delta 

live with others in an isolated compound. 

c.________________ The film tells the story of a fearless princess who sets off 

on an epic journey alongside a rugged iceman, his loyal pet reindeer and a 

naive snowman to find her estranged sister. 

                 AVATAR           FROZEN      

                        ELIZABETH 

              THE FAST AND FURIOUS        

          ICE AGE     300    THE ISLAND      

                    TROPA DE ELITE 

http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Musical+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Religious+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Police+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Puppet+films&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://orbexpress.library.yale.edu/vwebv/search?searchArg=Thrillers&searchCode=SUBJ&recCount=50&searchType=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Unobtainium
http://en.wikipedia.org/wiki/Fictional_universe_of_Avatar#Astronomy_and_geology
http://en.wikipedia.org/wiki/Habitable_moon
http://en.wikipedia.org/wiki/Iceman_%28occupation%29


d.________________ The film begins with a saber-toothed squirrel (known as 

Scrat) who is trying to find somewhere to store his prized acorn. 

e.________________ The film is based on a magazine article, titled "Racer X", 

about street clubs that race Japanese cars late at night. 

f.________________ The film sees a young woman elevated to the throne on 

the death of her half-sister Mary I, who had imprisoned her. 

g.________________ This film narrates how the police and the drug lords of 

Rio de Janeiro cooperate with each other. 

h.________________ The plot revolves around King Leonidas, who leads 300 

Spartans into battle against the Persian "god-King" Xerxes. 

 

10. Make a survey with the students and present the results to the class. 

a. Which genres your classmates like most? 

b. Which genres they like the least? 

 

 11. Fill in the blanks using the movie genres from the box. 

 

 

 

 

 

a.________________: involves adventure and risk. 

b.________________: the protagonist journeys to distant or epic places. 

c.________________: a story about comical or funny events. 

   fiction        comedy        historical          adventure         saga     

                fantasy         horror             crime          action 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_I_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://en.wikipedia.org/wiki/Leonidas_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Sparta
http://en.wikipedia.org/wiki/Achaemenid_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Divine_king
http://en.wikipedia.org/wiki/Xerxes_I_of_Persia


d.________________: a story about a criminal event. 

e.________________: a story about real historical figures and actual events. 

f.________________: a story about magical or supernatural forces. 

g.________________: a story about a real person or event. 

h.________________: a story to scare or frighten the audience. 

i._________________: stories about ancient Scandinavian and Germanic 

history. 

 

12. Nesta atividade os alunos criarão um resumo de um filme dentro das 

categorias mencionadas. 

 

13. Reading practice. 

 

World Cinema History 

          The history of world movies goes back to the end of the 1800’s. It is now 

more than 200 years that the world of cinema has had the chance to develop 

through many experiments and innovations. Technology has been one of the 

major contributing factors to the development of world cinema. From the very 

start of world cinema the hearts of millions have been captured by its magic. 

          The world cinema journey began in silence. Movies were created without 

sound as the technology of sound was not available at the beginning. A device 

did not exist that could synchronise sound with the picture. Cinema remained 

silent for the first thirty years until sound technology was developed late in the 

1920’s. 

          The world of cinema was quite unorganised in the first ten years of its life 



although gradually over a short time the industry established itself. Movies that 

contained one shot and produced by just one person began to be taken over by 

movies that were a few minutes long, had various scenes and were produced 

by larger companies with professional methods. 

          Probably the most successful movie making company was in the USA. 

They had the largest production group until 1900. This company produced a lot 

of peep show kind of movies which was done with the help of a machine called 

Mutoscope. France was the next country to show it’s caliber in the world cinema 

field. France was home to one of the first companies to shoot scenes for a 

movie outside of the studio and they also sent cameramen to shoot films all 

over the world. The biggest producer in France was Georges Meilies who 

started to use trick effects in 1898.  

          The first camera used in movies were tied or fixed to a tripod. All the early 

movie cameras were completely fixed whilst taking film shots. Camera 

movements were done by mounting the movie camera onto a moving vehicle. 

          The history of world cinema has undergone a long course of research, 

creation and application of new techniques. Numerous methods have been 

tested and applied to give film making a place in the finest of performing arts 

across the globe. 

Fonte: http://www.cypruscinema.com/article_world-cinema-history 

 

 Answer true or false according to the text. 

a. Technology was not important to the development of cinema. (  ) 

b. Even at the beginning, movies always had sound effects. (  ) 

c. Cinema was not well organized in the first ten year of its existence. (  ) 

d. The most successful movie company was in the USA. (  ) 

http://www.cypruscinema.com/article_world-cinema-history


e. George Meilies was a famous English film producer. (  ) 

 

 

5. Do you know which word is missing in the movie titles? What categories 

(genres) do they belong to? 

 

         1. The ____________Games 

Fonte: http://critical-theory.com/wp-content/uploads/2013/02/baudrillard-hunger.jpg 

 

           2. ____________of Steel 

Fonte: http://img2.timeinc.net/ew/i/2013/06/13/man-of-steel-box-office-02.jpg 

 

http://critical-theory.com/wp-content/uploads/2013/02/baudrillard-hunger.jpg
http://img2.timeinc.net/ew/i/2013/06/13/man-of-steel-box-office-02.jpg


            3. Lord of the____________ 

Fonte: http://s3.amazonaws.com/img.goldderby.com/images/1349283109_The-Lord-Of-The-

Rings_b.jpg 

 

          4. ______________ Phillips 

Fonte: http://www.filmcaptures.com/wp-content/uploads/2014/02/Captain_Phillips_38.jpg 

 

            5. The Twilight____________ 

Fonte: http://collider.com/wp-content/uploads/selma-david-oyelowo-slice.jpg 

 

http://s3.amazonaws.com/img.goldderby.com/images/1349283109_The-Lord-Of-The-Rings_b.jpg
http://s3.amazonaws.com/img.goldderby.com/images/1349283109_The-Lord-Of-The-Rings_b.jpg
http://www.filmcaptures.com/wp-content/uploads/2014/02/Captain_Phillips_38.jpg
http://collider.com/wp-content/uploads/selma-david-oyelowo-slice.jpg


     6. The____________ Knight Rises 

Fonte: http://images5.alphacoders.com/332/332888.jpg 

 

           6. Finding____________ 

Fonte:http://www.cinemablend.com/images/news_img/31982/finding_nemo_31982.jpg 

 

          7.____________ Them Softly 

Fonte: http://www.artecompipoca.net/oblogquenaoestavala/wp-content/uploads/blogger/-

oN1ljrbceQ0/UTc3a-YC9OI/AAAAAAAADtU/AM4349SV_eY/s1600/Killing-Them-Softly-Brad-

Pitt-Richard-Jenkins.jpg 

                                                                             

http://images5.alphacoders.com/332/332888.jpg
http://www.cinemablend.com/images/news_img/31982/finding_nemo_31982.jpg
http://www.artecompipoca.net/oblogquenaoestavala/wp-content/uploads/blogger/-oN1ljrbceQ0/UTc3a-YC9OI/AAAAAAAADtU/AM4349SV_eY/s1600/Killing-Them-Softly-Brad-Pitt-Richard-Jenkins.jpg
http://www.artecompipoca.net/oblogquenaoestavala/wp-content/uploads/blogger/-oN1ljrbceQ0/UTc3a-YC9OI/AAAAAAAADtU/AM4349SV_eY/s1600/Killing-Them-Softly-Brad-Pitt-Richard-Jenkins.jpg
http://www.artecompipoca.net/oblogquenaoestavala/wp-content/uploads/blogger/-oN1ljrbceQ0/UTc3a-YC9OI/AAAAAAAADtU/AM4349SV_eY/s1600/Killing-Them-Softly-Brad-Pitt-Richard-Jenkins.jpg


            8. Ocean’s ____________ 

Fonte: http://seconfirma.com/wp-content/uploads/2014/08/ocean-eleven.jpg 

    

             9. Night at the ____________ 

Fonte: http://static.bips.channel4.com/bse/orig/night-at-the-museum/night-at-the-museum-

20090522174229_625x352.jpg 

 

11. Challenge: can you go back to the scenes and write two words relates to 

each picture? Work with a partner and write the words on the board. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4º segmento 

Objetivos: refletir sobre a influência de celebridades no anúcio e venda de 

produtos; praticar a língua por meio de discussões e produção de sentenças 

dando opiniões; familiarizar-se com vocabulário referente ao tema do filme e 

http://seconfirma.com/wp-content/uploads/2014/08/ocean-eleven.jpg
http://static.bips.channel4.com/bse/orig/night-at-the-museum/night-at-the-museum-20090522174229_625x352.jpg
http://static.bips.channel4.com/bse/orig/night-at-the-museum/night-at-the-museum-20090522174229_625x352.jpg


documentários que serão posteriormente trabalhados; enriquecer vocabulário 

por meio do trabalho com textos abordando o tema “conflitos”; praticar a 

compreensão oral (listening) por meio dos documentários e filme em inglês. 

 

1. Answer the questions. 

 

a. Do you follow information about famous actors in the media?  

b. What are some of you favorite actors?  

c. If a celebrity advertised a product, would you trust that product better?  

d. Should celebrities be held responsible for the products they advertise?  

e. If a famous actor advertised a bad quality product, would you buy it anyway?  

f. Does the media have this power of selling things?  

g. Would you buy a product just because your favoriteactor advertises it?  

h. Do you trust a product because there is a famous actor in the commercial? 

 

2. Analyze the following picture. 

 



Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-2Wzgi-

_YKTc/Ti4nsWEXILI/AAAAAAAADdA/lMGBxK0H1ug/s1600/MYOHC+11+banilad+billboard.jpe

g 

 

 

Fonte: http://ec.i.uol.com.br/economia/2012/06/28/havaianas-1340916368370_956x500.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/-2Wzgi-_YKTc/Ti4nsWEXILI/AAAAAAAADdA/lMGBxK0H1ug/s1600/MYOHC+11+banilad+billboard.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-2Wzgi-_YKTc/Ti4nsWEXILI/AAAAAAAADdA/lMGBxK0H1ug/s1600/MYOHC+11+banilad+billboard.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-2Wzgi-_YKTc/Ti4nsWEXILI/AAAAAAAADdA/lMGBxK0H1ug/s1600/MYOHC+11+banilad+billboard.jpeg
http://ec.i.uol.com.br/economia/2012/06/28/havaianas-1340916368370_956x500.jpg


 

2. Now discuss with a partner. What are the differences between the two 

havaianas ads? Write sentences and share them with the class. 

 

3. Here are some curious facts about some actors. Can you guess who is 

related to the information below? 

a. This actor dated Gisele Bündchen for five whole years. (Leonardo DiCaprio) 

b. This actor owns a giant super-hero comics collection. (Scarlett Johansson) 

c. This actor completed a trip from London to New York 'The Wrong Way' by 

riding a motorbike east, via Europe, Aria, Alaska and Canada. (Ewan 

Macgregor) 

d. This actor was a Calvin Klein underwear model! (Djimon Hounsou) 

e. This actor speaks Italian and French fluently. (Jennifer Connelly) 

f. President Barack Obama has stated that he would like this actor to play him if 

there was ever a film about his life. President Obama has also acknowledged 

that the two have, in fact, discussed the possibility. (Will Smith) 

g. This actor owns and rides a Harley Davidson and has a tattoo of a flower on 

her right foot. (Charlize Theron) 

 

 

4. Mencionar o título do primeiro filme (“Blood Diamonds” ) e passar trechos 

dos filme.  

 

5. Complete the text using the words from the box. 

       mines          American          diamond            government           rebels    

     camp       young         redemption         stone        mines         fisherman 

http://www.moviefone.com/celebrity/barack-obama/552162/main


 

 

In 1999, in Sierra Leone, the fisherman Solomon Vandy dreams on the 

day that his young son Dia Vandy will become a doctor. His dreams are 

shattered when the rebels invade his village and kidnap him to work in the 

diamond mines. Solomon finds a huge pink diamond and while hiding it, the 

commandant of the rebels sees, but the rebels are attacked and Salomon is 

arrested by the government army. While in jail, the wounded commandant tell 

the prisoners that Salomon found the stone, and the mercenary smuggler 

Danny Archer from Zimbabwe releases Salomon and proposes to exchange the 

diamond by his missing family. Using the idealistic American journalist Maddy 

Bowen, Danny locates the wife and daughters of Salomon in a refugee camp, 

but is informed that his son has been recruited by the rebels. Salomon and 

Danny consolidate a partnership, with Salomon looking for and finding his son, 

and Danny looking for the diamond and finding redemption.  

 

4. Agora serão passados os dois documentários, “Blood Diamonds – The Gems 

Curse” e “Blood Diamonds in Africa”. O professor passará os documentários 

mais de uma vez, auxiliando os alunos na compreensão geral dos mesmos e 

reforçando palavras-chaves. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Pu8rYO9dDUc 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=D7t_70ZlmDk 

 

5. Answer the questions according to the videos. 

 

a. How much money do the diggers normally get a day? (less than one dollar) 

b. What do rebels and armed militias make with the money from diamonds?        

(finance civil war) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Pu8rYO9dDUc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=D7t_70ZlmDk


d. What is the consequence of the diamond business for the population? 

(misery) 

e. How many people have been killed because of the diamonds conflict? (more 

than 50 thousand) 

f. What else happens to civilians in relation to violence? (amputated limbs) 

g. What is the Kimberley Process?  

 

Some key words from the videos 

 

 

 

 

 

6. Read the text about the history of the conflict. 

The human cost of Liberia’s two civil wars and the related conflict in 

Sierra Leone was staggering. 200,000 people were killed, 2 million displaced, 

and half of Sierra Leone’s female population subjected to sexual violence 

including rape, torture and sexual slavery. Natural resources did not trigger 

these conflicts, but they were crucial to funding them. 

As rebel leader and later president, warlord Charles Taylor monopolised 

the diamond industry in Liberia and then eastern Sierra Leone, where he traded 

diamonds for guns with the Revolutionary United Front (RUF). The signature 

tactic of the RUF was to mark victims by hacking off their limbs. At its peak, this 

rebel group was bringing in as much as $125m annually from the illicit diamond 

trade.     

blood    gems    smuggling    rebels    corruption   diggers diamonds    

rubies    misery    trade    war    conflict    horror    international    

governments    illegal    military profits    consumers 

 



Global Witness first exposed how “blood diamonds” were driving these 

conflicts, and a UN investigation in 2000 confirmed that stones were being 

systematically smuggled out from eastern Sierra Leone through Liberia, and 

from there onto the international market. The UN finally imposed sanctions on 

Liberian diamonds in March 2001 – at which point the Taylor regime turned its 

focus onto the timber trade. Taylor established a shadow state that bypassed 

the normal state institutions and diverted timber revenues to private bank 

accounts rather than the national treasury. 

Liberia's timber revenues were at least US$106 million in 2000, but 

government accounts show only US$7 million of this money appearing in state 

coffers. The trade was a key cog in Taylor’s war machine, with logging company 

militias acting as private armies and companies themselves trafficking arms. 

In March 2003, the Special Court for Sierra Leone formally indicted 

Charles Taylor for war crimes, including murder, rape and pillage.  UN timber 

sanctions were finally imposed in July 2003, more than two years after they 

were first discussed by the Security Council. The following month, with his 

funding cut off and various rebel groups advancing on Monrovia, Taylor went 

into exile in Calabar, Nigeria. He remained involved in Liberian politics, in 

contravention the terms of his exile deal, until his escape and subsequent arrest 

on 29 March 2006. Charles Taylor’s war crimes trial at the Special Court for 

Sierra Leone continues in The Hague today. 

Fonte: http://www.globalwitness.org/campaigns/conflict/post-conflict/liberia/liberia-sierra-leone-

and-charles-taylor 

 

7. Complete according to the text. 

a._____________- number of people killed during the conflicts. 

b._____________- monopolized the diamond industry in Liberia and Sierra 

Leone. 

c._____________- mark that the RUF used in their victims. 

http://www.charlestaylortrial.org/
http://www.globalwitness.org/campaigns/conflict/post-conflict/liberia/liberia-sierra-leone-and-charles-taylor
http://www.globalwitness.org/campaigns/conflict/post-conflict/liberia/liberia-sierra-leone-and-charles-taylor


d.______________- organization that began the investigations. 

8. Put the sentences in the correct order according to the text. 

(   ) The victims were marked by the rebels. 

(   ) Charles Taylor was accused of war crimes. 

(   ) Charles Taylor controlled the diamond industry. 

(   ) Number of people killed during the conflict. 

(   ) Money from the diamonds financed the war. 

(   ) The investigation by international organizations begins. 

 

   

9. Os alunos, em grupos, realizarão uma pesquisa sobre algum conflito e farão 

cartazes para apresentar à turma. Eles podem apenas apresentar frases, 

tópicos e imagens. 

 

10. Em grupos, os alunos criarão uma capa de um filme de sua escolha, 

usando imagens, sentenças ou palavras. 

 

5º segmento 

Objetivos: Reforçar vocabulário referente a filmes; pedir e dar opiniões sobre 

filmes; familiarizar-se com vocabulário referente à clonagem, bem como 

referente ao filme que trata do assunto; ampliar vocabulário por meio de textos 

autênticos; praticar a língua por meio de produções escritas dando opiniões 

sobre os temas. 

 

 

 



 

1. Read the information about the following movies. 

a.Before I Go to Sleep (2014) 

 

 

Fonte: http://saltypopcorn.com.au/wp-content/uploads/2014/10/Screen-Shot-2014-08-18-at-

12.59.08-PM.png 

Cast: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong 

Director: Rowan Joffe 

Rating: R 

Running Time: 92 min. 

Synopsis: A woman (Nicole Kidman) whose memory was taken from her in a 

terrible accident discovers that she may not be able to trust even her husband 

(Colin Firth) and her doctor (Mark Strong) following a revelation that alters her 

entire perception of reality in this thriller based on S.J. Watson's best-selling 

novel of the same name. 

b.Interstellar (2014) 

 

 

http://saltypopcorn.com.au/wp-content/uploads/2014/10/Screen-Shot-2014-08-18-at-12.59.08-PM.png
http://saltypopcorn.com.au/wp-content/uploads/2014/10/Screen-Shot-2014-08-18-at-12.59.08-PM.png
http://www.mrqe.com/search?q=Nicole%20Kidman
http://www.mrqe.com/search?q=Colin%20Firth
http://www.mrqe.com/search?q=Mark%20Strong
http://www.mrqe.com/search?q=Rowan%20Joffe


Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-

YXH4nfonjzU/U9n0HEHHKNI/AAAAAAAAADk/erMnfSH0ya8/s1600/interstellar-film.jpg 

Cast: Topher Grace, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica 

Chastain, Michael Caine, Casey Affleck, Bill Irwin, John Lithgow, Wes Bentley, 

David Oyelowo, David Gyasi 

Director: Christopher Nolan 

Rating: PG-13 

Running Time: 169 min. 

Synopsis: With our time on Earth coming to an end, a team of explorers 

undertakes the most important mission in human history; traveling beyond this 

galaxy to discover whether mankind has a future among the stars. 

 

c.Saw (2004) 

 
Fonte: http://cdn.screenrant.com/wp-content/uploads/Saw-movie.jpg 

Cast: Michael Emerson, Leigh Whannell, Mike Butters, Cary Elwes, Monica 

Potter, Danny Glover, Ned Bellamy, Ken Leung, Paul Gutrecht, Dina Meyer, 
Shawnee Smith, Tobin Bell, Alexandra Chun, Avner Garbi, Benito Martinez, 
Makenzie Vega 

Director: James Wan 

Rating: R 

Running Time: 100 min. 

Synopsis: The directorial debut from filmmaker James Wan, this psychological 

thriller comes from the first screenplay by actor Leigh Whannell, who also stars. 

http://2.bp.blogspot.com/-YXH4nfonjzU/U9n0HEHHKNI/AAAAAAAAADk/erMnfSH0ya8/s1600/interstellar-film.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YXH4nfonjzU/U9n0HEHHKNI/AAAAAAAAADk/erMnfSH0ya8/s1600/interstellar-film.jpg
http://www.mrqe.com/search?q=Topher%20Grace
http://www.mrqe.com/search?q=Matthew%20McConaughey
http://www.mrqe.com/search?q=Anne%20Hathaway
http://www.mrqe.com/search?q=Jessica%20Chastain
http://www.mrqe.com/search?q=Jessica%20Chastain
http://www.mrqe.com/search?q=Michael%20Caine
http://www.mrqe.com/search?q=Casey%20Affleck
http://www.mrqe.com/search?q=Bill%20Irwin
http://www.mrqe.com/search?q=John%20Lithgow
http://www.mrqe.com/search?q=Wes%20Bentley
http://www.mrqe.com/search?q=David%20Oyelowo
http://www.mrqe.com/search?q=David%20Gyasi
http://www.mrqe.com/search?q=Christopher%20Nolan
http://cdn.screenrant.com/wp-content/uploads/Saw-movie.jpg
http://www.mrqe.com/search?q=Michael%20Emerson
http://www.mrqe.com/search?q=Leigh%20Whannell
http://www.mrqe.com/search?q=Mike%20Butters
http://www.mrqe.com/search?q=Cary%20Elwes
http://www.mrqe.com/search?q=Monica%20Potter
http://www.mrqe.com/search?q=Monica%20Potter
http://www.mrqe.com/search?q=Danny%20Glover
http://www.mrqe.com/search?q=Ned%20Bellamy
http://www.mrqe.com/search?q=Ken%20Leung
http://www.mrqe.com/search?q=Paul%20Gutrecht
http://www.mrqe.com/search?q=Dina%20Meyer
http://www.mrqe.com/search?q=Shawnee%20Smith
http://www.mrqe.com/search?q=Tobin%20Bell
http://www.mrqe.com/search?q=Alexandra%20Chun
http://www.mrqe.com/search?q=Avner%20Garbi
http://www.mrqe.com/search?q=Benito%20Martinez
http://www.mrqe.com/search?q=Makenzie%20Vega
http://www.mrqe.com/search?q=James%20Wan


Whannell plays Adam, one of two men chained up in a mysterious chamber. 

The other, Dr. Gordon (Cary Elwes), like Adam, has no idea how either of them 

got there. Neither of them are led to feel optimistic by the man lying between 

them dead of a self-inflicted gunshot wound. Together, Adam and Dr. Gordon 

attempt to piece together what has happened to them and who the sadistic 

madman behind their imprisonment is. Also starring Danny Glover and Monica 

Potter, Saw premiered at the 2004 Sundance Film Festival. 

 

1.Movie: Hancock 

a.Hancock Costume 

Hancock is really amazing movie, specially Will Smith Hancock and his 

Hancock Costume. I have this costume which I bought from "Slimfit Jackets" 

online store. 

 

Better than I expected 

The only real problem for me was that it was a little too short. Had it been longer 

there would of been more room to develop the characters and pad the story out 

a bit, maybe a few flashbacks of his past and a few more scenes of general 

super hero stuff (people being rescued, disasters being stopped, etc). All in all it 

was just an hour and a half of decent entertainment. 

 

c.Hancock 

What a stupid overrated film! I was more enthralled by the cinemagoers beside 

me than this rubbish, clichéd, badly written drool! Will Smith was excellent in Ali 

and Pursuit Of Happiness and now he goes and commits social suicide starring 

in this film! I wish there was a rating lower than 1! 

 

d.Hancock 

The first 50 minutes are brilliant. Filled with action, comedy and more action. It's 

a shame about the "twist" that destroys the plot entirely. Not a bad film but 



certainly not a brilliant one. I am however looking forward to a hancock 2 that 

could be a lot better. 

 

e.A mess 

Part action, part comedy, part super-hero most overcome something movie, two 

parts product placement, this movie is just a mess. 

 

2.Movie: The Island 

a.Great Action Thriller 

This movie was great the first time I saw it and I could have watched it again 

right away. The action is great, I do think that the plot has been used a lot in the 

past; however, I found this to be exciting and entertaining every second I 

watched. 

 

b.Oh, no! 

Too much, too loud, crappy ending, I mean what happened to the writers, did 

they just give up? Michael Bay is so full of himself that he really can't see longer 

than his snotty nose. and for the leads... Get them out of the action movies 

forever!!!  

c. The Island     

Superficially smarter than previous Bay movies, this is still big, stupid, 

spectacular fun. 

 

d. kool thriller/sci fi 

Excellent film around clones, good combo of sci fi, action and a thriller all rolled 

together. It was better than i thought it was going to be, very good issues it 

raises about cloning.  

 



4. Write your own movie review on a movie you liked and a movie you did not 

like. Read to the class. Everybody reads; the class tries to guess which movie it 

is. 

 

 

5. Answer the questions. 

 

a. Have you heard about cloning?  

b. Do you know what cloning means? 

c. Do you know any famous case of cloning? 

d. what is your opinion on this subject? 

e. What do you think about human cloning? 

 

6. Observe the following pictures. What can you tell us about them? 

 

      

Fonte: http://static.guim.co.uk/sys-

images/Technology/Pix/pictures/2008/04/23/Clones460x276.jpg 

 

http://static.guim.co.uk/sys-images/Technology/Pix/pictures/2008/04/23/Clones460x276.jpg
http://static.guim.co.uk/sys-images/Technology/Pix/pictures/2008/04/23/Clones460x276.jpg


                     

Fonte:  http://kxorrinho69.flogbrasil.terra.com.br/fotos/6/c/2/kxorrinho69/1175079781.jpg 

 

 

 

Fonte: http://www.crackedhistory.com/wp-content/uploads/2014/01/January-12-1998-European-

nations-agreed-to-ban-human-cloning.jpg 

 

7. Which ideas do you think the pictures try to show us? 

a. Fazer uma lista de palavras chave sobre clonagem. 

b. Discutir e criar frases em inglês sobre o assunto. 

 

8. Observe the picture. 

a. Do you know which movie is this picture related to? 

http://kxorrinho69.flogbrasil.terra.com.br/fotos/6/c/2/kxorrinho69/1175079781.jpg
http://www.crackedhistory.com/wp-content/uploads/2014/01/January-12-1998-European-nations-agreed-to-ban-human-cloning.jpg
http://www.crackedhistory.com/wp-content/uploads/2014/01/January-12-1998-European-nations-agreed-to-ban-human-cloning.jpg


                                                                                             

 

Fonte: https://popreflection.files.wordpress.com/2012/02/island.jpg 

 

b. What can you say about the previous picture? 

Movie:  The Island 

Synopsis 

The story takes place in 2019. All are in a large compound full rules in the 

United States. Administrators tell the residents that they are there because they 

are the only survivors of a deadly virus that attacked the whole Earth. The only 

place on Earth where this virus does not reach is a heavenly place called The 

Island. There are frequent draws like a lottery and the winner goes to the island. 

Lincoln Six-Echo (Ewan McGregor), after saying goodbye to a friend who was 

sent to the island, follows a butterfly and discovers the secret part of the 

complex. There he sees a shocking scene: a doctor kills his friend taking parts 

of his body. Still very shocked, he discovers several bags of water with people 

inside. When Jordan Two-Delta (Scarlett Johansson), who he is in love with, 

wins the lottery, it is a race against time to save her. After taking her already 

unconscious off tyrant doctors, he again finds the butterfly and manages to 

escape the complex. Gradually, with the help of others, he discovers that the 

residents of the complex are actually identical clones of people from the outside 

world, people who can afford to have a body reserve, in case they need a part 

of it. This island actually does not exist. It is an excuse for the people to be 

taken by doctors and be killed when their true selves needed them. 

Lincoln and Jordan leave to the unknown world and, opposite to what they 

thought, it is inhabited. Jordan discovers that she had been sent to the island 

https://popreflection.files.wordpress.com/2012/02/island.jpg


because of an illness contracted by her true self, and Lincoln discovers his true 

self, a famous tyrant, rich and futile. Then begins their journey to save the 

clones from this lie, administrated by unscrupulous Dr. Merrick (Sean Bean). 

 

9. Em seguida serão passados trechos do filme. 

10. Answer the questions about the movie. 

a. Where do the clones live? 

b. Do they know they are clones? 

c. What is the explanation given by the administrators about the complex the 

clones live? 

d. What does Lincoln Six-Echo realize when he sees the butterfly? 

e. Why does he want to take Jordan Two-Delta out of the complex? 

f. Why do the clones must be kept alive like normal people? 

g. What exactly is the paradisiacal island shown in the movie? 

 

11. Os alunos pesquisarão vídeos no youtube contendo opiniões e entrevistas 

sobre o filme ou sobre o tema “clonagem” para serem trabalhados em sala. 

Após essa etapa, os alunos farão uma pesquisa sobre clonagem e como está 

sendo abordada esta questão no Brasil. 
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