
	   	   	  

 

Os 16 Videos de Youtube 
mais divertidos 

 
For English Learners  

and Teachers 
 
 

Quando foi a última vez que você gargalhou enquanto aprendia ou ensinava inglês? Aprender 
inglês como uma segunda língua (ESL) às vezes pode ser bastante entediante, mas um pouco 
de comédia pode mudar tudo e tornar essa tarefa divertida e engraçada. 
 
Hoje é o dia em que você não vai parar de rir, e vai compartilhar com os amigos e vai rir de novo! 
 
Nós trouxemos os vídeos e comerciais de ELS mais engraçados, populares e instrutivos do 
youtube para um mesmo lugar pela primeira vez. Juntos, esses vídeos têm mais de um bilhão de 
acessos no youtube, e agora é a hora de espalhar o presente que nunca acaba: O RISO! 
 
Esses vídeos são uma maneira excelente de começar uma aula, então, se você é professor, nós 
criamos um PDF especial para essa lição, que você pode baixar aqui (registrando-se na 
comunidade RLE gratuitamente). Se você é estudante, você pode tornar sua aula mais divertida 
mostrando os vídeos para o seu professor. Aqui vão os vídeos hilários! 
 
* ATENÇÃO: Alguns vídeos contêm palavrões (#2, 3, 8, 9, 10, 15). Eles estão classificados 
com *Bad words, mas se você se ofende facilmente, ou precisa de orientação dos pais, nós 
recomendamos que você NÃO assista a esses vídeos. 

A maioria desses videos tem um curto guia vocabulary para preparar os estudantes iniciantes 
e intermediários, e os videos mais longos tem transcrição abaixo (ou um link para a transcrição). 
Estes videos são uma forma excelente de começar a aula, então, se você é professor, criamos um 
PDF especial que você pode acessar aqui. Aqui estão os vídeos hilários. Você pode acessar os 
videos e todos os links no endereço seguinte: www.RealLifeBH.com/os16videos-mais-
divertidos 

 
Real Life English (RLE) tem como objetivo envolver 
as pessoas na nossa visão nova e fresca sobre o 
inglês, dentro da vida real bem como a sala de 
aula. Nós acreditamos que o inglês se ensina 
melhor através da sua integração nas experiências 
da vida real (real life), como em uma comunidade 
de pessoas que falam o inglês, um contexto 
cultural rico, e relações significativas.  
  

 



	   	   	  

1. Guarda costeiro alemão precisa aprender inglês (10 milhões de views) 
 

Os erros de inglês de um 
estagiário da guarda costeira 
alemã causam sérios problemas 
no trabalho. Aprenda como o 
inglês é importante em certas 
situações de vida ou morte. 
Assista ao mesmo vídeo com o 
Guarda Costeiro Egípicio. 
  

 
Vocabulário-guia: 
 

• Mayday: o que um navio/barco (ou avião) diz quando precisa de ajuda. 
• Sink: Quando um barco está com problemas e não pode mais flutuar (The Titanic sunk in 1912). 
• To Think About Something: Considerar (I’m thinking about going to the movies tomorrow 

night./ Estou pensando em ir ao cinema amanhã a noite). 
• Over: O que os militares ou guardas costeiros dizem depois de transmitir uma mensagem 

(linguagem técnica). 
 
 
 
 
2. O italiano que foi a Malta *Bad words (24 milhões de views) 
 
 

É a história de um italiano que foi para 
Malta. Apesar de suas boas intenções, 
ele tem um monte de problemas com o 
inglês, e a sua pronúncia errada de 
palavras inocentes lhe causa grandes 
problemas por ser mal compreendido. 
 

 
Vocabulário-guia: 
 

• Piece (i.e. pedaço de pão torrado) | Peace | (paz mundial) | Piss (significa “mijar”)  
• Fork (garfo) | Fuck (transar)  
• Sheet (i.e. lençol) | Shit (cagar)  
 
 



	   	   	  

3. Repórter se torna “gueto” em 3 segundos *Bad Words (18 million Views) 
 

Neste vídeo de um repórter profissional do sul, 
você verá uma transformação repentina da voz 
profissional do repórter para o informal “gettho” 
ebonics (veja a definição abaixo) com vários 
palavrões quando um inseto entra na boca dele. 
Com esse vídeo, você verá que os falantes nativos 
representam diferentes papéis em diferentes 
situações. A transcrição está abaixo do vídeo. 
  

Vocabulário-guia: 
 

• Reporter: a pessoa que apresenta as notícias na TV. 
• Ebonics: dialeto inglês de afro-americanos: uma forma não padronizada do inglês americano, 

caracteristicamente falada por afro-americanos nos Estados Unidos. Veja a definição da 
wikipedia para Ebonics. 

• Ghetto: Onde as pessoas pobres vivem (é uma palavra mais americana. Europeus e outros 
países normalmente falam “slum”) 

 
Tradução da Transcrição: O que realmente aconteceu na quinta-feira aqui na Escola Augusta que 
levou à morte de Chris Woods? (Inseto voa para dentro da boca dele) Que porra é essa? Merda! Estou 
morrendo nessa merda de país, cu de cidade. Merda voando na minha boca. Que caralho. Eu não vejo 
(inaudível). Vamos dar o fora dessa merda desse país filho da puta. Eu não vejo. 
 
*Algumas pessoas certamente acharão esse vídeo controverso numa aula de ESL, por causa das 
questões de sala de aula e raça, mas nós podemos vê-lo como engraçado e instrutivo, e às vezes há 
um limite para as noções de politicamente correto.  
 

Música remix do vídeo / Veja como as pessoas reagem a esse vídeo ao vê-lo pela primeira vez! 
 
 
4. A canção dramática (15 milhões de views) 
 

Essa música faz piada com o fato de a música 
pop ser sobre nada. Se as pessoas não estão 
ouvindo, ou não entendem, não é difícil 
escrever uma música sobre nada e impressionar 
muitas pessoas com letras vazias. Esta música 
vai ensinar você a importância de entender o 
que as letras das músicas dizem! 
 

 



	   	   	  

Vocabulário-guia: 
 

• Sound: parece/é similar a (this song sounds dramatic / esta música parece dramática) 
• Stuff: coisas (você provavelmente pensa que eu estou cantando sobre coisas muito sérias). 
• ‘bout: about (sobre) 
• Lack: quando você não tem algo (People lost their jobs because of a lack of English / as pessoas 

perdem o emprego por causa da falta do inglês) 
• As long as: dependendo de alguma condição ou requerimento (We can go out as long as you 

drive / nós podemos sair desde que você dirija) 
• Grandma (a mãe da sua mãe) / Grandson (o filho do seu filho) / Grandaughter (a filha da sua 

filha). 
• Foreign: de um outro país ou cultura (How many foreign languages do you speak? / quantas 

línguas estrangeiras você fala?) 
• Hit the charts: Hit (atingir/alcançar) the Charts (a lista das músicas top) 
• Chorus: a parte da música que repete 
• Coldplay: A famosa banda pop britânica 
• Lyrics: as letras da música 

 
5. Joey (da série de TV Friends) aprendendo inglês. 
 

Joey (um falante nativo de inglês) acompanha 
uma linda mulher a uma sala de aula de 
iniciantes de ESL (English as a Second Language), 
e diz ao professor que está no lugar certo. 
Tentando impressionar a garota, ele compete 
com aprendizes iniciantes de inglês para provar 
que o inglês dele é o melhor. Esse vídeo é uma 
excelente oportunidade para testar o seu inglês 
com um dos melhores programas de TV 
americanos, e para mostrar a você o valor de 
aprender inglês com programas de TV e filmes! 

 
Vocabulário-guia: 

• Accent: um modo de pronúncia 
• Sure: certo 
• Right place: o lugar correto 
• Gold star: um prêmio simbólico por mérito 
• “Pick it up where Renata left off”: começar onde Renata parou. 
• Tough: (pronuncia-se “tuff”) difícil  
Obs: a garota pronuncia “tough” errado (ela diz “tug”). Joey explica a ela que palavras com “gh” 
têm som de “f” (i.e. “tough”, “rough”, “laugh”). Lembre-se de que isso não se aplica a todas as 
palavras (i.e. “tonight”) 
• The subjunctive Tense: uma regra gramatical simples que os falantes nativos frequentemente 

confundem. Nós muitas vezes dizemos “If I was”, quando o correto seria “if I were”. 



	   	   	  

 
6. Comédia: Americano precisa de tradutor na Inglaterra 
 
Nesse programa de comédia australiano 
(Chaser’s War on Everything), eles fazem piada 
com o fato de os americanos não entenderem o 
sotaque britânico. Nesta “sátira” ou “paródia”, 
um turista americano “sem noção” não 
consegue entender o inglês britânico até que 
ele encontra um sujeito que o ajuda traduzindo 
do inglês americano para o inglês britânico. 
 
Aqui vai um pequeno vocabulário-guia para 
ajudá-lo a entender as piadas no começo: 
 

 

• To bother with that kinda thing: fazer um esforço com esse tipo de coisa 
• Hopeless: eles não podem ser curados, incompetente 
• Subtitles: palavras na TV ou no cinema que traduzem as falas 
• Accent: uma forma de pronúncia 

 
7. Você fala inglês? 
 
Uma mulher britânica com um carro quebrado 
tem dificuldade de se comunicar em inglês com 
dois caras que estão falando inglês claramente 
(mas juram que não estão). Hilário!  
 
Vocabulário-guia e partes da transcrição: 
  

• My Car is Broken Down = meu carro não está funcionando. 
• Garage = Inglaterra: lugar para consertar carros | EUA: lugar para guardar o carro (em casa) 
• That’s wasted on me = Eu não posso ajudar 
• I wish I’d paid more attention in school = Eu queria ter escutado. 
• If you go down that way (on that road), about a half a mile, there’s a village (small 

city/town): Se você for direto nesta direção, mais ou menos meia milha, tem uma cidade. 
• Hey, you never know, next time you’ll over, maybe we’ll have learned a bit of English for 

you.: Ah, você nunca sabe, da próxima vez que você vier, talvez tenhamos aprendido um 
pouco de inglês. 

• Directions:  informação de como ir de um lugar para outro. 
 



	   	   	  

 
 
 
 8. Me dê um “cock”, por favor *Bad Words 
 
Essa professora coreana confunde a 
pronúncia da palavra “Coke” com “Cock” 
(“cock”, pronunciado “cawk” é uma palavra 
vulgar para pênis). O resto é fácil de 
entender. 
 

 
 
 
 
 
 
 9. A língua inglesa em 24 sotaques *Bad Words (16 milhões de views) 
 
Esse garoto tenta imitar 24 sotaques do 
mundo todo. Inacreditável, divertido, e 
cheio de palavrões. Aqui temos a versão 
censurada. Aqui está uma transcrição se 
você quiser ler junto (Clique em “Check 
Answers & Read Aloud”).  
 

 
 
 
 
 



	   	   	  

 
10. Como usar a palavra FUCK *Bad Words (6 milhões de views) 
 
Esse vídeo divertido e instrutivo mostra as 
várias formas de usar “the F word” na língua 
inglesa. Nós não recomendamos que você use 
essa palavra de um jeito irresponsável (como o 
vídeo pode sugerir), mas ele é muito divertido! 
Confira o artigo do próprio RLE, Como usar 
palavrões em inglês.  
 
Transcrição após o vídeo. 
 

 
 
Fraude: “Fui fodido” 
Problemas: Acho que eu estou realmente fodido agora. 
Desânimo: Ah, foda-se! 
Agressão: Não fode comigo, cara! 
Dificuldade: “I don’t understand this fucking question” (*Não há uma correspondente exata em 
português. Seria algo como “Eu não entendo essa porra de questão”) 
Investigação: “who the fuck was that?” (*Não há uma correspondente exata em português. Seria 
algo como “Quem merda era esse?”) 
Insatisfação: “I don’t like what the fuck is going on here” (*Não há uma correspondente exata em 
português. Seria algo como “Eu não gosto dessa merda que está acontecendo aqui) 
Incompetência: “he’s a fuck-off!” (*Não há uma correspondente exata em português. Seria algo 
como “ele é um bundão/um bosta”) 
Despedida: “Por que você não vai embora e vai se foder?” 
 
- Eu tenho certeza de que você pode pensar em vários outros exemplos. Com todas essas 
aplicações universais, como alguém pode ficar ofendido quando você usar a palavra? 
Use essa palavra única e flexível sempre na sua fala diária. Ela vai identificar a qualidade de seu 
caráter imediatamente. Diga alto e com orgulho: FUCK! 
	  
	  
	  
	  



	   	   	  

11. Como os franceses falam ingles 
(Steve Martin) 
 
Nesta cena de Pink Panther, Steve Martin fala 
com um sotaque francês barato e engraçado 
quando quando está falando inglês com a sua 
professor de pronúncia. É realmente difícil de 
entender, mesmo para um nativo. Transcrição 
abaixo do video. 
Inspector Clouseau (com um forte sotaque 
francês): Hef, estou indo para a América. Estou 
indo para lá aprender a falar com um sotaque 
Americano impecável, para não levanter 
suspeita. Cette femme é a melhor professor de 
pronúncia do mundo. 
Professora de pronúncia: Eu gostaria de 
comprar um hamburguer… 
	  
 

 

	  
 
12. Cinco maneiras de dizer que está chovendo (do Real Life English) 
 
Neste video do Real Life English, Josh Plotkin 
nos ensina 5 maneiras de dizer que está 
chovendo, com um final engraçadíssimo. 
Vocabulário-guia: 
 

• Pour: fluir rapidamente num fluxo 
constante (pour water in a glass / 
derramar água em um copo) 

• Piss: forma coloquial de dizer “urinar” 
• Bucket: um grande recipiente para 

carregar água ou outros líquidos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

 
 
 
13. Catherine Tate – Tradutora de Línguas (Comédia Britânica) 
 
Uma comediante britânica, Catherine Tate, 
mostra suas habilidades linguísticas quando ela 
dá uma tradução surpreendente de sete línguas 
numa importante conferência internacional. 
Vocabulário-guia: 
 

• Nightmare: pesadelo 
• What’s the matter?: O que está errado? 

Qual é o problema? 
• Annual Summit: reunião anual com 

funcionários de alto nível. 
• My translator hasn’t turned up: Meu 

tradutor não apareceu/chegou. 
• I did a TOEFL in my Gap year: “gap” 

significa espaço entre duas coisas. 

 

 
 
 
 
 
14. Na lavanderia 
 
Nunca pressuponha que as pessoas não falam 
a sua língua! Você pode ficar muito 
embaraçado quando alguém de fato entende. 
 
Vocabulário-guia: 
 

• Cute: atrativo 
• Butt: nádegas/bunda/traseira/fundo 
• Cut it down: pare com isso 
• Underwear: roupa que você veste 

debaixo das suas roupas 
 

 

 
 
 



	   	   	  

15. O comercial mais engraçado do mundo. *Bad words (31 milhões de 
views) 
 
Neste video, uma família tradicional escuta uma 
música muito imprópria sem entender a letra. 
De novo, é importante compreender a letra da 
música! 
 
Vocabulário-guia: 

• Fuck: fazer sexo 
• Wanna: want to  / querer 
• Ass: butt/bunda (veja #3) 

  
 
  
16. Dr. House ensina gírias britânicas e americanas 
 
O ator britânico Hugh Laurie (que representa o 
americano Dr. House na TV) testa seu 
conhecimento de gírias americanas com Ellen 
Degeneres. Veja a transcrição aqui.  
 

 
 
 
 


