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O ESTRANGEIRO 
 
“O Estrangeiro” conta o desespero de um pai, 

Quan (Jackie Chan) quando a filha morre em um 
atentado terrorista na Inglaterra. Um grupo 
autodenominado “IRA autêntico” (Embora essa parte 
seja ficção há remanescentes do IRA, ou Exército 
Republicano Irlandês, que lutaram durante anos pela 
libertação da Irlanda do Norte do Reino Unido, e com 
certeza ainda expõem suas ideias aos mais jovens) 
reivindica a autoria e Quan busca os nomes dos que 
fazem parte do grupo para fazer justiça pela filha. Para 
isso não mede esforços de conseguir os nomes dos 
envolvidos, até mesmo ameaçando o Vice Primeiro 
ministro da Irlanda Liam Hennessy (Pierce Brosnan) 
que no passado foi membro do IRA, mas agora faz o 
jogo político entre irlandeses e ingleses. Isso mostra 
que o filme não é apenas um filme de ação, nem um 
filme para Jackie Chan mostrar suas habilidades. Ele 
o faz, mas com muito mais realidade e de maneira menos cômica, mostrando que ele 
também é um bom ator. 

A trama é interessante, os momentos de suspense são tensos e Campbell continua 
com um bom domínio de câmera, em cenas de luta corporal bem coreografadas, bem 
como ao utilizar planos mais abertos, como nos ataques praticados e seus resultados 
horríveis. É um filme com pouca badalação, mas que vale uma conferida. 

 

O diário de Anne Frank 
 

Entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944 Anne 
Frank escreveu um diário que entrou para a História. Nascida na 
Alemanha, ela teve que se refugiar com a família em Amsterdam 
durante a Segunda Guerra. A perseguição ao povo judeu estava 
cada vez mais doentia, então Anne e sua família passaram a se 
esconder em um local que ficou conhecido como Anexo Secreto. 

Em seu diário, Anne escrevia sobre diversos assuntos, dos 
mais fúteis aos mais sérios e relevantes. Aos poucos, entendemos 
a dinâmica dos 8 habitantes do anexo e toda a dificuldade 
enfrentada por eles. E claro, vamos conhecendo a fascinante 
Anne. 

A garota sempre demonstrou possuir uma personalidade forte. Ela queria ser 
jornalista, adorava História, árvores genealógicas e literatura. Mesmo enclausurada e 
vivendo com medo constante, tinha seus sonhos. Vários momentos do livro são 
marcantes. Confesso que fiquei impressionado com o brilhante retrato que ela fez sobre 
a mulher na sociedade daquela época. A garota tinha uma mentalidade muito à frente do 
seu tempo. 

O Diário de Anne Frank nos proporciona um misto de emoções. É inevitável não 
ser transportado para aquela dura realidade. É extremamente triste saber que aquela 
garota cheia de vida teve sua existência abreviada pela ignorância do ser humano de um 
jeito tão cruel. E quando lembramos que ela foi apenas uma dos 6 milhões de judeus 
vítimas do Holocausto, a desesperança em relação ao mundo fica quase insuportável. 
 

 
Sobre “O estrangeiro” 
01. De acordo com a resenha, o que motiva toda a ação que acontece no 
filme? 
02. Que parte da resenha aborda um fato real? Explique. 

03. Em que frase da resenha o autor expõe sua opinião sobre a relação do filme 
e do ator Jackie Chan? 
04. Na opinião do autor, o que a atuação de Jackie Chan tem de diferente nesse 
filme? 

05. No último parágrafo o autor expos sua opinião sobre diversos aspectos do 
filme. Explique como ele fez isso e dê exemplos. 
06. No final temos a conclusão da resenha, em que o autor usa termos como 
“pouca badalação” e “vale uma conferida”. Como o autor poderia transmitir a 
mesma mensagem com outras palavras. 
 

Sobre “O diário de Anne Frank” 
07. No primeiro parágrafo o autor expõe a realidade de Anne. Explique por que 
esta informação é importante. 

08. Por se tratar de um diário, podemos afirmar que ela falava somente de si 
mesma e seus sentimentos? Explique. 
09. De acordo com a descrição da garota, é certo dizer que ela tinha 
capacidade de escrever bem? Explique. 
10. O autor conclui relatando um fato e dando uma opinião sobre o mesmo. 
Que fato é esse e qual é a opinião sobre ele? 
 

11. Agora é sua vez! Produza uma resenha sobre uma obra de seu interesse. 
Em seguida apresente sua resenha para um colega para que ele leia e comente 
seu texto. 


