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Atividade 

“Ciclo de 

Cinema” 

Data: __/__/____ 

Formando(a)  Nº  

Tema Globalização 

Competência Reconhecer fatores e dinâmicas de globalização 

Critérios de Evidência 

- Identificar fatores e dinâmicas de globalização. 

- Descrever casos de intervenção em escala macrossocial. 

- (Re)conhecer instâncias supranacionais e formas de participação/intervenção. 

 

 

GUIÃO DO FILME 

 

1. Leia o guião do filme seguinte. 

Filme: “Babel” 

Ficha técnica 

Título original: Babel 

 
Realização: Alejandro González Iñárritu 

 
Interpretação: Brad Pitt, Cate Blanchett, Mohamed Akhzam, 

Gael García Bernal 

 
Argumento: Guillermo Arriaga 

 
Classificação: M/12 

 
Duração: 142 minutos 

 
Ano: 2006 

 
Países: MEX/EUA 

 
Outros dados: Cores; Género: Drama, Thriller 
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Sinopse do filme 

 

“Vencedor do Prémio de Melhor Realizador e o Prémio do Júri Ecuménico no Festival de Cannes e somando 

já sete nomeações para os Globos de Ouro nas categorias principais, “Babel”, o filme de Alejandro 

González Iñárritu (“Amor Cão”, “21 Gramas”) é a história de um incidente trágico que gera uma cadeia de 

acontecimentos em quatro famílias, em quatro continentes. Ligados por circunstâncias, mas separados por 

continentes, culturas e línguas, cada personagem descobre que é a família que, em última análise, 

providencia consolo. Nas areias longínquas do deserto Marroquino, um tiro de espingarda detona uma 

série de acontecimentos que ligam um casal de turistas americanos, dois rapazes marroquinos, uma ama 

que atravessa ilegalmente a fronteira para o México com duas crianças americanas e o pai de uma 

adolescente japonesa procurado pela polícia em Tóquio. Em poucos dias, cada um enfrentará a sensação 

vertiginosa de estar verdadeiramente perdido - perdido no deserto, perdido no mundo, perdido de si 

próprio.” 

 

“Babel”, http://cinecartaz.publico.pt/Filme/163210_babel (consulta em 03/05/2017) 

 

ATIVIDADE 

 

1. 1. Tendo em conta o visionamento, interpretação e análise do filme “Babel”, de Alejandro González 

Iñárritu, inserido no “Ciclo de Cinema” faça uma discussão/debate sobre o filme destacando o tema 

“Globalização” (conceito de “Globalização”; tipos de “Globalização” presentes no filme; vantagens e 

inconvenientes da “Globalização”; identificação de questões globais e suas consequências (por exemplo: 

migrações, ambiente e terrorismo) e seus efeitos no quotidiano). 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Bom Trabalho! 


