
 
 

ABA English recomenda cinco filmes clássicos para aprender inglês  
 

Atividade reforça método natural de aprendizagem, que tem como primeiro passo 
ouvir e entender para depois falar e escrever 

 
São Paulo, abril de 2017 – Uma das melhores maneiras de aprender é se divertindo. E 
assistir a filmes pode ser a forma alternativa de aprendizagem que as pessoas procuram 
para deixar o inglês em dia. Por basear-se num método de aprendizagem natural que 
estimula a compreensão auditiva antes da escrita e leitura, o ato de assistir filmes pode 
ajudar e muito aqueles que querem aprender inglês de forma interativa. 
 
Com isso em mente, a ABA English, aplicativo de aulas de inglês online com 15 milhões 
de alunos ao redor do mundo e mais de 2,5 milhões de alunos no Brasil, que utiliza filmes e 
curtas como principal ferramente de aprendizado, criou uma lista de filmes para os 
amantes da 7° arte aprenderem a língua de forma prazerosa e interativa.  
  
Mas, antes de embarcar nessa opção de aprender uma língua nova, vale a pena seguir 
algumas dicas para garantir que a informação seja absorvida da maneira certa. 
 
Começar com um filme conhecido é essencial, pois como a história e os personagens já  
são familiares, a versão em inglês será contextualizada naturalmente pelo aluno. Além 
disso, para os iniciantes, é ideal colocar legendas em inglês para assimilar o vocabulário 
novo e facilitar a anotação de palavras desconhecidas, para posteriormente procurar o 
significado no dicionário. Outro fator positivo do aprendizado via filmes é a associação 
de como cada palavra é pronunciada, o que auxilia o aluno a aprender naturalmente a 
dicção da língua inglesa. 
 
Confira a lista abaixo:  

 

 E.T. 
 
O filme de 1982 dirigido por Steven Spielberg é um clássico de 
ficção cientifica e conta a história de um alien perdido na 
Terra que é encontrado por Elliot, um menino de 10 anos. Os 
dois se tornam amigos, e o garoto faz de tudo para protege-lo 
do Sistema Secreto Americano até que o E.T. consiga voltar ao 
seu planeta. O filme é um clássico que apresenta linguagem 
simples e clara, e por ter atraído o público infantil, é um 
ótimo exemplo para começar a aprender inglês.  
 

http://www.abaenglish.com/pt/?partnerid=600002


 Jurassic Park 
 
O clássico de 1993 é até hoje considerado uma obra prima do 
cinema e um marco para os efeitos especiais que conhecemos 
hoje.  A história centra-se na fictícia Ilha Nublar, onde o 
bilhonário John Hammond criou um parque temático habitado 
por dinossauros clonados a partir do DNA  preservado em 
ambar pré-histórico.  Apesar de conter terminologias 
cientificas, o filme é mundialmente conhecido e apresenta um 
ingles de fácil entendimento.  
 

 

 Toy Story 

 
O primeiro filme dos estúdios Pixar de animação foi lançado 
em 1995 e é um dos filmes infantis mais amados até os dias 
de hoje. A história é contada pelo ponto de vista dos 
brinquedos favoritos de Andy, um menino de 8 anos, que 
quando deixa o quarto, eles ganham vida. Por ser um filme 
infantil, a linguagem é bem simples e o ingles é bem claro, 
tornando o filme um excelente exemplo para iniciantes na 
língua.  
 
 

 
Forrest Gump  

 
O filme americano de 1994 é um clássico baseado no livro de 
mesmo nome de Winston Groom, e traz Tom Hanks no papel 
principal do contador de histórias. Apesar de ser um filme longo 
(cerca de duas horas e meia), a história é cativante e a 
linguagem bem simples. O filme ainda conta com diversas 
expressões populares e vocabulário novo para os estudantes 
em potencial.  
  

 

 
 A Rede Social  
 
Lançado em 2010, o filme do diretor David Fincher conta a 
história da criação do Facebook por dois alunos de uma 
universidade dos EUA. Com terminologias técnicas de 
computação presentes no enredo do filme, é uma obra para 
aqueles com um nível de ingles um pouco mais avançado.   
 
 



 
Sobre a ABA English 
 

Desde o seu lançamento em 2013, a ABA English caracteriza-se por ser uma start up diferente e 

seu método de ensino é reconhecido internacionalmente. O sistema de ensino da ABA English 

é um diferencial pois baseia-se em um método de aprendizagem natural, fornecendo todo o 

suporte para aprender inglês através de filmes e materiais exclusivos. Inclusive, recebeu o 

prêmio de “Melhor App Educacional de 2015”, atribuído pela Reimagine Education (conhecida 

como os “Óscares da Educação’), e já foi destaque várias vezes pela Apple e Google em dezenas 

de países.  

Entre outros acordos com instituições educativas de primeiro nível, a ABA English se associou 

recentemente com a Cambridge English Language Assessment e se tornou a primeira academia 

digital autorizada para atribuir certificados oficiais da Cambridge English.  

Com sede em Barcelona, a academia online destaca-se pelo caráter multinacional e 

multidisciplinar. Cerca de 90% dos alunos se encontram fora da Espanha e mais de 2,5 milhões 

estão no Brasil, país onde a ABA tem o maior número de alunos. A equipe é composta por mais 

de 70 pessoas de 20 nacionalidades diferentes - Argentina, Brasil, China, Colômbia, EUA, 

Espanha, França, Itália, México, Reino Unido, Rússia, entre outras - e com experiência em áreas 

distintas: filologia inglesa, linguística, professores de inglês, e-learning, m-learning, tecnologias 

de informação, redes sociais, e-commerce e gestão. Para mais informação visite 

www.abaenglish.com ou para dispositivos móveis: App Store ou Google Play. 

 

 

 
 

 

 

http://www.abaenglish.com/pt/?partnerid=600002
https://app.adjust.com/ch39mn
https://app.adjust.com/1yi3ge

