achievelanguages.com.br

e-book

E
D
O
DUR AR
T
P
A
AD
O GUIA DE
CULTURA
POP DA AC
HIEVE

Bom, já que já leu,
temos uma coisa pra contar ;)

Como você já deve saber, este e-book é um guia rápido
e divertido com dicas para você. O que você talvez
NÃO saiba é que ele é parte de uma série de e-books
que a Achieve preparou para ajudar as pessoas nas
mais diversas situações. São cinco livros, saca só:
•
•
•
•
•

Para
Para
Para
Para
Para

quem
quem
quem
quem
quem

quer fazer intercâmbio/morar fora
quer viajar
quer ganhar mais
curte cinema e cultura pop
quer ter filho bilíngue

Curtiu alguns dos temas? Conhece alguém que pode
curtir um dos temas? Compartilhe. Nossos e-books
são para todo mundo.

São muitas perguntas,
mas nós temos as respostas.

Nós, da Achieve Languages - mas pode chamar só
de Achieve -, somos a rede de escolas de idiomas da
Oxford University Press no Brasil. E quem é a Oxford
University Press? É a maior e mais antiga editora
universitária do mundo, fundada em 1478, pela
University of Oxford.
E quem é a University of Oxford? É uma das mais
tradicionais universidades de língua inglesa do
mundo, fundada por volta de 1096 (sim, há quase mil
anos) e que já formou cientistas, filósofos, escritores
e pessoas que, mais de uma vez, mudaram o curso da
humanidade.
Ou seja, a gente combina tradição e solidez com o
que existe de mais novo em ensino de idiomas.

Sabe como é. Mais do que o idioma, os países de
língua inglesa têm uma cultura diferente da nossa. E,
por causa disso, não é raro que o trabalho de adaptar
o título de um filme ou seriado para o português vá
muito além de uma simples tradução.
Fizemos uma lista com títulos em que a adaptação
foi bem além de uma tradução, sem julgar se ela ficou
boa ou ruim. Saca só:

Se beber, não case
Original:
The Hangover
Tradução literal:
A Ressaca

SPOILER ALERT!

Vamos recapitular a história: um grupo de amigos sai
para comemorar o casamento de um deles, abusam do
álcool e (sério: spoiler alert), quando acordam, notam
que se enfiaram em alguns problemas e não lembram
de nada do que aconteceu.
Ou seja, era, de fato, uma ressaca e daquelas, mas
tudo bem, tudo se resolve no final. E não reclame,
havia um aviso de spoiler lá em cima.

Meu malvado favorito
Original:
Despicable Me
Tradução literal:
Desprezível eu

HM... TELL ME MORE.

Notaram que o título original fala sobre um sujeito
que se acha desprezível? Já a adaptação fala de
alguém que gosta de uma pessoa malvada.
Já que a ideia do filme é mostrar que o vilão,
inevitavelmente, torna-se uma pessoa boa
(ops,esqueci de avisar que este texto também tinha
spoiler).

A química do mal
Original:
Breaking bad
Tradução literal:
É mais complicado do que parece
(isso não é uma tradução literal,
é um desabafo, mesmo)

AHN?

A saga do pacato professor Walter White tem um título
tão complexo quanto sua história, já que até em inglês
seu título tem múltiplos sentidos. A palavra “Breaking”
pode significar tanto “revelar-se”, “romper”, “corromperse” ou, numa leitura mais literal, “quebrando”
(fisicamente ou monetariamente). Ou seja, o título
pode ser entendido (e traduzido) como “Revelandose mau”, “Mostrando-se mau”, “Corrompendo-se mal”,
“Se destruindo” ou até mesmo “Quebrando mal”.

Feitiço do tempo
Original:
Groundhog Day
Tradução literal:
O dia da marmota

DIA DA MARMOTA?

Para um brasileiro comum, o dia da marmota não quer
dizer muita coisa. Mas, nos EUA, ele é um momento
importante quando uma marmota é colocada para
fora de sua toca para indicar o fim do inverno (não
julgue, apenas aceite).
Ou seja, o título original, que já é esquisito em inglês,
não faria qualquer sentido por aqui.

Operação Cupido
Original:
The Parent Trap
Tradução literal:
Armadilha de pegar pais

SPOILER ALERT (MAIS UM)!

De novo, vamos pensar na história do filme. Duas
meninas (que são idênticas por mera obra do acaso)
resolvem fazer com que seus pais, que estão
desimpedidos, vivam um romance.
Em inglês, o termo “trap”, que significa armadilha,
também pode ser usado para “pegadinha” ou “armação”.
Aqui, o filme ganhou um nome que mantém o espírito
“de caça” do original.

Divertidamente
Original:
Inside out
Tradução literal:
De dentro pra fora

SURPRISE ME.

A tradução do título original funcionaria bem nos
cinemas daqui? Sim. Mas o enredo do filme (agora,
sem spoilers) permitia fazer um jogo de palavras em
português que seria impossível em outro idioma.

A Noviça Rebelde
Original:
The Sound of Music
Tradução literal:
O Som da Música

WHY?

Se este nome não soa estranho aos seus ouvidos, é
porque, provavelmente, você se acostumou com ele.
Vamos aos fatos:
a) a personagem principal de fato era uma noviça
(freira iniciante).
b) ela não era exatamente uma rebelde, apenas
gostava de cantar e de se sentir livre.
c) a música transformou o filme em um dos mais
queridos de todos os tempos.

O Garoto de Liverpool
Original:
Nowhere Boy
Tradução literal:
O Garoto de Lugar Nenhum

WE CAN WORK IT OUT.

De um lugar comum para um lugar bem específico. No
original, a cinebiografia de John Lennon ganhou um
título que faz referência à famosa música Nowhere
man, dos Beatles.
Já, por aqui, o filme foi batizado com uma referência
mais popular aos fãs da banda: sua cidade de origem.

Charlie Brown
e seus amigos
Original:
Peanuts
Tradução literal:
Baixinhos

YOU ARE A WINNER, CHARLIE BROWN.

Nos EUA, a palavra “peanuts” significa amendoim,
mas também é uma gíria antiga para troco ou coisa
pequena.
Este também foi o nome escolhido pelo cartunista
Charles M. Schultz para seu quadrinho (e, depois,
desenho animado) estrelado pelo cão Snoopy e por
Charlie Brown (que, no Brasil, foi batizado de “Minduim”
pelo também cartunista Ziraldo).

Família do Bagulho
Original:

Tradução literal:

We’re the Millers

Nós somos os Millers

WHAT?

Às vezes, o tradutor só não resiste e quer fazer um
trocadilho. ;-)

PARTICIPAÇÃO MAIS
QUE ESPECIAL
Um vilão com a voz de Luke Skywalker? Um rei
com a voz do Darth Vader? Uma raposa com a voz
que já ganhou o Oscar? As dublagens nacionais
são ótimas, mas muitas vezes fazem você perder
participações mais do que especiais em seus filmes
prediletos, saca só:

Ti gre s a , em
Ku n g F u Pa n da
(2 0 0 8 )

Lo la e m
Espant a Tubarões
( 2004)

ANGELINA JOLIE
Cont i nue qu e te m mais ;)

Pe nny e m Bolt
(2009)

MILEY CYRUS

Fiona, na sé rie
S hre k ( 2001)

CAMERON DIAZ

M et ro M a n e m
M eg a m e nt e
(2 0 1 0 )

S inbad e m S inbad:
Le nda do s set e mare s
(2003)

BRAD PITT

JOHNNY DEPP

WILL SMITH

V i cto r Va n D o rt em
N o i va Ca dáve r (2 0 0 5 )

Osc ar e m
Espant a Tubarõe s ( 2 0 0 4)

AKE
JUSTIN TIMBERL

TOM HANKS

A r t i e e m S h rek Terc ei ro
(2 0 0 7 )

Woody de Toy Story
(1995)

MERYL STREEP
M r s . Fox em F a nt á st i co
Se n h o r R a po s o (2 0 0 9)

ON

S
SAMUEL L. JACK

F rozo n e de O s I n c rí ve i s
(2 0 0 4 )

CHRIS ROCK
Mart y de Madagasc ar
(2005)

BEN STILLER
Alex de Madagasc ar
(2005)

ES

OWEN WILSON

JAMES EARL JON

Re l â m pa g o M c Q u e en
d e C a rro s (2 0 0 6 )

Mufasa e m Re i Le ão
( 1994)

Y
ROBERT DOWNE

JR

Pat r i ck Pew t e rs c h m i dt e m
Um a F a m í l i a da pe s a da
(1 9 9 8 )

MARK HAMILL
Coringa, e m Bat man
Animat e d S e rie s ( 1 9 9 2)

Vem estudar na Achieve e desative as legendas.
Somos a rede de escolas de idiomas da Oxford
University Press no Brasil.
São mais de 500 anos de tradição e experiência, com
o que existe de mais novo em ensino de idiomas.
Clique e confira nossos cursos
para todas as idades:

LET’S GO!

CRIANÇAS
Para quem quer que seus filhos cresçam falando a
língua do mundo.
Tiny Kids

Kids

Achieve Bilíngue

ADOLESCENTES
Para quem quer ser parte de um mundo cheio de
conteúdo: filmes, séries e música.
Teens

ADULTOS
Para quem quer conquistar o mundo.
Expert

BLC 2 Go

The end :)

Curtiu o e-book? Que bom.
A coleção de e-books da Achieve tem 5 livros.
Conheça, baixe e compartilhe.

Quer mais conteúdo, dicas ou estudar inglês com a
gente? Siga-nos no Facebook ou acesse nosso site
para encontrar a unidade mais perto de você!
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