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INTERCULTURALIDADE E ENSINO DE ESPANHOL: 

A música em prol da identidade latino-americana 

 

 

Oswaldo Luiz Ferrero Junior1 

 

Resumo: A experiência obtida ao longo de quase duas décadas de ensino da língua espanhola 

nas salas de aula das redes privada e pública do município do Rio de Janeiro incentivou a 

realização deste trabalho que busca, através da música, ampliar o olhar crítico de mundo, 

resgatando e dando sentido ao sentimento e identidade latino-americana de jovens que ainda 

têm a oportunidade de estudar a língua falada por quase todos os países que, assim como o 

Brasil, formam parte da América Latina. Discutimos alguns conceitos relevantes para a 

construção de uma proposta de atividade pedagógica que engloba através da interculturalidade 

os aspectos sociopolítico-culturais da região citada por intermédio do gênero textual música. 

Além disso, apresentamos e questionamos a hegemonia estadunidense existente no país que 

de certa forma negligencia a cultura nacional, assim como a latino-americana. A atividade 

proposta contribuiu significativamente para (re) construção das identidades dos alunos, além 

de fomentar uma postura crítica diante da realidade. 

 

Palavras-chave: ensino de espanhol, identidade latino-americana; interculturalidade 

 

INTERCULTURALIDAD Y ENSEÑANZA DE ESPAÑOL: 

La música en pro de la identidad latinoamericana 

 

 

Resumen: La experiencia obtenida a lo largo de casi dos décadas de enseñanza de la lengua 

española en las clases de las redes privada y pública de la alcaldía de Rio de Janeiro incentivó 

la realización de este trabajo que busca, a través de la música, ampliar la mirada crítica de 

mundo, rescatando y dando sentido al sentimiento e identidad latinoamericana de jóvenes que 

aún tienen la oportunidad de estudiar la lengua hablada por casi todos los países que, como 

Brasil, forman parte de América Latina. Discutimos algunos conceptos relevantes para la 

construcción de una propuesta de actividad pedagógica que engloba a través de la 

interculturalidad los aspectos sociopolíticos culturales de la región citada por intermedio del 

género textual música. Además de eso, presentamos y cuestionamos la hegemonía 

estadounidense que existe en el país que de alguna forma omite la propia cultura nacional, así 

como la latinoamericana. La actividad propuesta contribuye significativamente para la (re) 

construcción de las identidades de los alumnos, más allá de fomentar una postura crítica 

delante de la realidad. 

 

Palabras clave: enseñanza de español; identidad latinoamericana; interculturalidad 
 

 

 

                                            
1 Licenciado em Letras/Espanhol pela UFRJ. Endereço eletrônico: oswaldoferrero@gmail.com 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Querer ampliar a visão dos estudantes brasileiros quanto à construção de suas 

identidades a partir do panorama cultural dos demais países latino-americanos é um desafio 

para qualquer profissional de educação e, principalmente, para os professores de espanhol.   

No discurso em que foi declarado o primeiro Cidadão Ilustre do MERCOSUL 

(Mercado Comum do Sul), em reconhecimento à sua contribuição à cultura, à identidade 

latino-americana e à integração regional, o escritor uruguaio Eduardo Galeano revigora essa 

necessidade de ampliar horizontes: 

 
Miedo de vivir, miedo de decir, miedo de ser. Esta región nuestra forma parte de una 

América Latina organizada para el divorcio de sus partes, para el odio mutuo y la 

mutua ignorancia. Pero sólo siendo juntos seremos capaces de descubrir lo que 

podemos ser, contra una tradición que nos ha amaestrado para el miedo y la 

resignación y la soledad y que cada día nos enseña a desquerernos, a escupir al 

espejo, a copiar en lugar de crear. (GALEANO, 2008) 

 

Sabemos que o ensino de língua espanhola vem se expandindo desde a criação do 

MERCOSUL. Porém, em pouco mais de 15 anos de um reconhecido avanço da instrução da 

língua castelhana pelas cinco regiões do país, foi brutalmente golpeado com a revogação da 

lei nº 11.161, através da Reforma do Ensino Médio implantada pelo governo de Michel 

Temer, por meio da Lei 13.415/2017. Ação que pode fazer com que todo espaço de trabalho 

obtido nesse tempo retroceda.  

Por tanto, nos parece necessário que se busque cada vez mais outras formas de atuação 

e que se valorize a identidade latino-americana entre os estudantes brasileiros para que eles 

próprios se reconheçam e, em um futuro presente, lutem contra hegemonias culturais já 

existentes que se opõem aos manifestos interculturais.  

Quando relacionamos o tema cultura e sala de aula de espanhol, cabe ressaltar a 

necessária cautela em relação à realização dos trabalhos que, quando elaborados sob visões 

estereotipadas, levam o aluno a um conceito errôneo do que se quer transmitir. Os livros 

didáticos, por exemplo, comumente tratam a América Latina de maneira estereotipada, 

classificando-a muitas vezes como uma região subdesenvolvida e pobre, devido à colonização 

de exploração e ao domínio externo. 

De acordo com a hegemonia estadunidense encontrada, por exemplo, no cenário 

musical referente aos jovens brasileiros, fruto de um poderio da língua inglesa no cenário 

globalizado atual, como retrata Phillipson (2003), é possível encontrar alternativas que levem 
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ao contexto latino-americano dentro dessa realidade? Se o homem aprende a socializar-se 

com o mundo através dos meios de comunicação e é capaz de adquirir ou aperfeiçoar o seu 

conhecimento em língua inglesa, como afirma Smith (2000), por que não usar a música para 

explorar os componentes culturais latino-americanos? Mª V. Escandell (2004) defende que as 

situações e relações sociais são fundamentais no processo de aquisição de uma língua. É 

possível ter acesso a essas relações tendo a música como objeto de trabalho? 

Sendo assim, este artigo tem como objetivo construir uma proposta didática, a partir 

do gênero música, que permita a oportunidade de ampliação do conhecimento sociopolítico-

cultural dos estudantes de espanhol, através de uma abordagem intercultural, contribuindo, 

assim, para a reconstrução das identidades desses jovens. 

A metodologia utilizada para realização deste trabalho foi a pesquisa-ação que, 

segundo Tripp (2005, p.5), é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa 

consagradas para informar ação que se decide tomar para melhorar a prática. Elliott (1990) 

acrescenta que a pesquisa-ação é o estudo de uma situação social com o fim de melhorar a 

qualidade da ação dentro da mesma; é uma atividade empreendida por grupos com objetivo de 

modificar a realidade; é uma prática reflexiva de ênfase social a qual se investiga e se avalia 

constantemente. 

Ramos (2011, p. 16) afirma que a dificuldade para trabalhar com essas temáticas não 

somente está presente na prática das salas de aula de língua espanhola, mas também é 

ignorada por diversas metodologias e materiais didáticos. Segunda a autora, esses fatos nos 

levam a refletir sobre: 

 

o que é cultura? Qual seria o papel do componente cultural no ensino e na 

aprendizagem de uma língua estrangeira? Que procedimentos metodológicos e 

materiais devemos utilizar na sala de aula quando queremos desenvolver práticas 

pedagógicas baseadas em questões culturais e identitárias? Como ensinar a língua 

espanhola a partir de uma perspectiva cultural de modo a não incorrer em erros 

normalmente cometidos como estereotipagem e/ou explanação de hábitos 

comportamentais da cultura da língua-alvo?  

 

Para cumprir o nosso objetivo nos baseamos nos estudos de Hall (2006) que reflete 

sobre o significado e a originalidade de nossas identidades; na visão de Galeano (1976) que 

aborda esse rompimento existente entre os países latinos; na afetividade através da música 

pela abordagem de Maheirie (2003); na proposta de Walsh (2009) que alerta para a iniciativa 

contra a hegemonia cultural existente na América; em Martins e Moser (2013) que oferecem 

um esclarecimento quanto ao uso da música como um gênero textual a ser explorado. 
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Com base em tais referências, acreditamos na relevância de uma atividade pedagógica 

que vá além dos conhecimentos formais e que contribua para a formação identitária desses 

alunos por meio de processos interculturais que possa lhes tornar mais críticos com relação ao 

próprio espaço que habitam, tendo assim a possibilidade de alterar a realidade em que estão 

inseridos. 

  

2. O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NO BRASIL E O MERCOSUL  

 

Em 1991 surge MERCOSUL, um tratado criado entre Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai com o objetivo de viabilizar e expandir as relações entre os países membros com a 

constituição de um mercado comum para potencializar o desenvolvimento econômico e 

aperfeiçoar o uso dos recursos disponíveis na região. Esse acordo econômico impulsionou a 

chegada de diversas empresas e instituições de língua espanhola no Brasil de outros países 

sul-americano e possibilitou a expansão do mercado de ensino dessa língua já que o Brasil era 

o único país cuja língua oficial não era a espanhola. Como destacou Nascimento (1999, p. 4), 

“em termos linguísticos, o Brasil é uma ilha na América Latina. Vivia fechado em si mesmo, 

rodeado de países que falam o espanhol e, quando muito, se tentava falar um “portunhol” - 

mistura improvisada de português com espanhol”.  

 No início dos anos 2000, o governo espanhol percebeu que havia no Brasil uma gama 

de possibilidades reais de investimentos que passavam, por exemplo, pela exploração do 

mercado editorial. Podemos perceber tal fato através de um artigo publicado pelo jornal 

argentino Clarín intitulado “El idioma, un pasaporte para ganar más plata” ao noticiar que: 

 

El grupo español Anaya, por caso, compró 50% de dos editoriales fuertes de Brasil: 

Atica y Scipione. ‘Vemos ahí un gran mercado potencial’, dijo la empresa a un 

diario madrileño. Y en ello coincidió un ejecutivo del Grupo Santillana. (CLARÍN, 

2000).   

 

A lei ao qual o artigo do jornal se refere é a de número 11.161 que foi decretada pelo 

Congresso Nacional e sancionada em 5 de agosto de 2005 pelo presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, tornando a oferta da língua espanhola obrigatória no ensino médio e facultativa no 

ensino fundamental em todas as escolas no Brasil: 

 

Art. 1° O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 

matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos 

plenos do ensino médio. 
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§ 1° O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco 

anos, a partir da implantação desta Lei. 

§ 2 É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do 

ensino fundamental de 5a a 8ª séries. 

Art. 2° A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser 

feita no horário regular de aula dos alunos. 

Art. 3° Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de 

Língua Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua 

espanhola. 

Art. 4° A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de 

diferentes estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos 

alunos até a matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 

Art. 5° Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as 

normas necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e 

peculiaridades de cada unidade federada. 

Art. 6° A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e 

apoiará os sistemas estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. (LEI 11.161, 2005) 

 

No Brasil, após 505 anos de existência, tal lei proporcionou aos professores de língua 

espanhola maior possibilidade de trabalhar nas escolas, em suas aulas, os aspectos 

linguísticos, sociopolítico e cultural relacionados aos diferentes países da América Latina. 

Essa obrigatoriedade da oferta da língua espanhola nas escolas públicas e privadas contribuiu 

para que processos interculturais fossem desenvolvidos em sala de aula. Surgia, assim, um 

caminho para a descoberta de uma identidade latino-americana entre os alunos, já que isso é 

algo que o Brasil, de forma geral, não possui. 

Ainda que não haja mais a obrigatoriedade da oferta de língua espanhola para o Ensino 

Fundamental e para o Ensino Médio, é primordial que se lute pela continuidade das aulas para 

que todo o trabalho feito, todo o conhecimento envolvido e todas as conquistas alcançadas 

não sejam simplesmente ignorados e não valham todo o esforço exercido.  

Cabe ressaltar que antes da obrigatoriedade, as regiões economicamente mais 

favorecidas do país, Sudeste e Sul, já apresentavam um número grande de unidades escolares 

que ofereciam o ensino de espanhol. Isso vai de encontro com Paraquett (2009, p.135) quando 

ela cita a autonomia das instituições. A linguista aplicada lamenta o fato de que “algumas das 

associações se limitam a obedecer a interesses que nem sempre são os nossos”. Ainda que o 

ensino de espanhol tenha contribuído significativamente para trabalho cultural nas escolas, 

sua retirada foi uma medida estritamente do âmbito político. 

Essa falta de integração e identidade entre os países do continente latino gera reflexões 

como a que Galeano explicita no prólogo de Los nacimientos, primeiro volume que compõe a 

Trilogia Memoria del Fuego, ao dizer que: 
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A lo largo de los siglos, América Latina no sólo ha sufrido el despojo del oro 

y de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo: también ha 

sufrido la usurpación de la memoria” (GALEANO, 1982, p. 12).  

 

Eduardo Galeano (1976, p. 336) esclarece que “los países latinoamericanos continúan 

identificándose cada cual con su propio puerto, negación de sus raíces y de su identidad real”. 

Dessa forma, nos parece necessário, levar ao estudante a compreender a importância 

da formação de identidades culturais e políticas entre os países da América Latina, de maneira 

que contribua para a sua própria formação pessoal como agente do mundo em que está 

inserido. Santos (2006, p. 21) nos esclarece que “a existência de uma sociodiversidade, 

historicamente muito mais significativa que a própria biodiversidade”. Conhecendo e 

absorvendo os aspectos culturais de outros países latinos, o jovem brasileiro construirá 

relações com seu conhecimento já adquirido e criará novas possibilidades em diversos 

aspectos sociopolítico-culturais. 

 

3. ASPECTOS DE INTERCULTURALIDADE E IDENTIDADE CULTURAL 

 

Passados mais de dez anos da lei número 11.161, sancionada em 5 de agosto de 2005, 

que tornou a oferta de língua espanhola obrigatória no ensino médio e facultativa no ensino 

fundamental em todas as escolas no Brasil, é visível todo o crescimento e desenvolvimento do 

ensino e da prática da língua espanhola no Brasil. Percebe-se claramente que houve maior 

envolvimento com uma parte do universo “hispanocultural” pelos brasileiros. Diante da 

necessidade do reconhecimento da diversidade que, atualmente, nos exige o mundo 

contemporâneo, tal lei possibilitou mais acesso a um conteúdo latino-americano que lhe era, 

de certa forma, negado.  

Essa inserção de cultura nas aulas de espanhol é fundamental, mas nem sempre 

possível nesse processo. Em diversos encontros formais e informais, é quase unânime, por 

parte dos professores, a intenção do uso de recursos culturais nas aulas. Trabalhos sobre os 

países latino-americanos envolvendo culinária, esportes, turismo, artes em geral. No entanto, 

tais conteúdos, na maioria das vezes, são trabalhados de forma estereotipada e sem aprofundar 

aspectos mais significativos dos diversos espaços culturais. Quanto a isso, nos referimos à 

UNESCO que ao tratar de cultura a define como: 

 

...o conjunto de traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que 

caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abarca, além das artes e das 



8 

 

 

letras, os modos de vida, as formas de viver juntos, os sistemas de valores, as 

tradições e as crenças. (UNESCO, 2005, p.14) 

 

Nesse processo de descoberta e assimilação de outra cultura, o tema identidade 

cultural torna-se essencial para a reflexão. Segundo Hall (2006, p.13)  

 

a identidade “é definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 

identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão 

sendo continuamente deslocadas. (...) A identidade plenamente identificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os 

sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 

possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 

temporariamente.  

 

Percebe-se que a identidade cultural do aluno brasileiro está bem distante das 

características dos países que falam a língua espanhola quando perguntamos a eles se são 

latino-americanos e se sentem latino-americanos. A falta dessa identidade, dessa identificação 

latina sempre fez com que o Brasil se distanciasse dos países vizinhos. Galeano, em sua obra 

prima, As veias abertas da América Latina, comenta sobre essa questão de ruptura ao afirmar 

que: 

 

cualquiera de las corporaciones multinacionales opera con mayor coherencia y 

sentido de unidad que este conjunto de islas que es América Latina, desgarrada por 

tantas fronteras y tantas incomunicaciones. ¿Qué integración pueden realizar, entre 

sí, países que ni siquiera se han integrado por dentro? Cada país padece hondas 

fracturas en su propio seno, agudas divisiones sociales y tensiones no resueltas entre 

sus vastos desiertos marginales y sus oasis urbanos. El drama se reproduce en escala 

regional. (GALEANO, 1976, p. 335-336) 

 

Desconstruir esse tipo de pensamento é algo que as aulas de língua espanhola, através 

de uma proposta multicultural pode fazer com excelente êxito. A oportunidade de acesso às 

manifestações culturais da Espanha e, principalmente, da América Latina, na prática, não 

altera muito a consolidação de uma homogeneização cultural que se mantém extremamente 

forte no Brasil, com a predominância das formas culturais estadunidenses que são 

reproduzidas e veiculadas pelos meios de comunicação de massa há décadas.  

Se usarmos o gênero música, como exemplo, e consultarmos ex-alunos de Ensino 

Médio, que se formaram nos primeiros anos após a implantação da lei 11.161, é possível dizer 

que esses primeiros alunos de espanhol não possuem o conhecimento musical que os alunos 

têm atualmente. Antes, com o restrito uso da internet e a implantação recente do espanhol 
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como língua obrigatória, o aluno se apresentava ao professor com pouquíssimo ou nenhum 

conhecimento de língua espanhola ou de cultura hispano-americana, por exemplo. Além do 

professor, que começou a utilizar a temática cultural como recurso permanente em suas aulas, 

houve também uma maior difusão de bens de serviços e consumo e de elementos culturais 

relacionados à língua espanhola no Brasil que contribui significamente com essa expansão.  

Cobuccio (2011, p.20) cita:  

 

a crescente importância das empresas espanholas no mercado brasileiro: a 

Telefônica detinha, no final de 2002, 13 milhões de usuários de linhas fixas e era a 

operadora dominante na telefonia móbil; o banco Santander era o terceiro grupo 

bancário privado; as empresas elétricas Endesa e lberdrola tinham mais de 9 milhões 

de clientes; a Gas Natural, por sua vez, 600.000. A Telefônica, ademais, tornou-se a 

maior empresa privada de capital estrangeiro no país, superando multinacionais de 

peso como Fiat, Volkswagen, Shell e General Motors.   

 

Já o Memorial da América Latina em São Paulo, criou em 2006, a Série “Conexão 

Latina”, com o principal objetivo de detectar afinidades musicais entre artistas latino-

americanos, propiciando um diálogo entre um artista de língua portuguesa com outro de 

língua espanhola, evidenciando o que há de comum entre suas culturas. Desde sua criação, a 

série já permitiu encontros como o do argentino Atílio Stampone e do brasileiro Ulisses 

Rocha; do grupo chileno Illapú com os brasileiros Kleiton e Kledir; do paraguaio Rolando 

Chaparro com o brasileiro Renato Borguetti; do argentino Juan Falú com o brasileiro 

Yamandú Costa; e do quarteto uruguaio Tungue-Lé com o brasileiro Luiz. 

A enraizada cultura estadunidense no Brasil é um dos fatores que não permite ao 

grande público conhecer artistas da Espanha ou América Latina como Jarabe de Palo, 

Aterciopelados, Calle 13, Ana Tijoux, Orishas, El Cuarteto de Nos ou Soda Stereo. Artistas 

não tão divulgados pela mídia de massa.  

Um exemplo dessa discrepância pode ser visto se compararmos o evento 

Lollapalooza2. Em 2018, haverá uma edição no Brasil de 23 a 25 de março. Uma semana 

antes, haverá simultaneamente uma edição na Argentina e outra no Chile, de 16 a 18 de 

março. As atrações principais são as mesmas. Porém, no Brasil, não haverá uma única banda 

latino-americana. Já nos outros dois países, a grande maioria das bandas que tocará no festival 

cantará em língua espanhola, como podemos ver a seguir:  

 

                                            
2 Lollapalooza é um festival de música que acontece anualmente, composto por gêneros como rock 
alternativo, heavy metal, punk rock, grunge; performances de comédia e danças, além de estandes 
de artesanato e vários tipos de entretenimento. 
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Figura 1 - Evento Lollapalooza Brasil      Figura 2 - Evento Lollapalooza Argentina 

    

Fonte: www.lollapaloozabr.com; www.lollapaloozaar.com 

 

É importante salientar que o método de conhecimento de outra cultura não pode ser 

unilateral. Mendes (2004) reflete sobre a participação da cultura do próprio estudante no 

processo, visto que, de uma forma geral, foca-se na cultura que é vista, mas é comum que se 

ignore o diálogo necessário entre a cultura do outro e a sua própria. Sobre isso, argumenta: 

 

Professores e aprendizes, desse modo, devem aprender a compartilhar na sala de 

aula, além do conhecimento relativo à língua que está sendo ensinada e aprendida, 

toda uma rede de conhecimentos e informações que fazem parte dos seus mundos 

culturais específicos, fazendo de cada sujeito em interação uma fonte complexa e 

diversificada de conhecimento potencial (MENDES, 2004, p. 16-17). 

 

Sendo assim, entre as possibilidades que o professor possui para apresentar estas 

informações em sala de aula, a música surge como uma alternativa plausível para aproximar 

os dois universos de conhecimento cultural. 

O vídeo da música “Latinoamérica”, da banda porto-riquenha Calle 13 é um excelente 

exemplo. Nele, o diretor explorou as diversas características dos lugares e paisagens 

http://www.lollapaloozabr.com/
http://www.lollapaloozaar.com/


11 

 

 

existentes na América Latina como as praias, os lagos, as montanhas, os campos, as ruas e as 

casas, além das diferentes etnias das pessoas que formam a América Latina.  

Outro exemplo são as músicas de Reggaeton, que se tornaram mais populares entre os 

brasileiros nos últimos anos. O professor no Rio de Janeiro pode comparar esse ritmo musical 

cantado em espanhol ao Funk. Dadas as suas devidas diferenças, em comum, ambos possuem 

uma dança com temáticas parecidas o que atrai o interesse principalmente dos mais jovens. 

Se entendermos a competência cultural como uma base de informações relacionadas às 

características socioculturais de um país ou de uma região, pensando em América Latina, 

saber as características da população, seus hábitos, suas tradições, suas artes, etc. colaborará 

para o aprendizado e desenvolvimento da língua que se está aprendendo.  

Diante de tais questões estamos de acordo com Walsh (2009, p. 17) ao afirmar que:  

 

diante das mudanças vividas na América Latina na última década, a insurgência 

social, política, mas também epistêmica de movimentos afro e indígenas, e a 

emergência cada vez mais forte de propostas, agenciamentos e projetos que apontam 

para a descolonização, é oportuno pensar e significar hoje uma perspectiva 

pedagógica – ou de pedagogias – que se enlace (m) com os projetos e perspectivas 

de interculturalidade crítica e de-colonialidade. 

 

Acreditamos que um trabalho explorando a música a partir de uma proposta 

intercultural contribuirá para formação crítica e identitária do aluno pois como nos explica 

Estermann (2010, p.33): “A interculturalidade descreve as relações simétricas e horizontais 

entre duas ou mais culturas, a fim de se enriquecerem mutuamente e contribuírem para uma 

maior plenitude humana” 

 

4. O GÊNERO MÚSICA E O ENSINO DE ESPANHOL 

 

O fato de ser classificada como universal permite que a música desempenhe um papel 

fundamental na integração linguística entre diferentes povos e diferentes culturas.  

Baktin (1997, p. 290) nos ajuda a refletir sobre gêneros discursivos e o papel da 

linguagem na construção cultural: 

 
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os 

modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 

humana (...) A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 

atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de 

cada uma dessas esferas (...) cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 

discurso. 
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Assim, se pensarmos no ensino de línguas através do gênero música é possível 

conhecer palavras, formar frases, compor versos e, ao interpretá-la criticamente, aprofundar-

se num espaço de relações intercultural.  

 Marcuschi (2003, p.18) acrescenta que os gêneros discursivos são:  

 

textos orais ou escritos materializados em situações comunicativas recorrentes em 

função sócio comunicativa bem determinada”; “são os textos da vida diária com 

padrões sócio-comunicativos característicos definidos por sua composição, objetivos 

enunciativos e estilo, realizados por forças históricas, sociais, institucionais e 

tecnológicas. 

 

Sendo assim, aproveitar o componente lúdico que a música possui para explorar o 

potencial pedagógico que ela oferece é uma proposta que, certamente, garantirá que os 

objetivos sejam alcançados. Martins e Moser (2013, p.8) argumentam que o trabalho 

pedagógico com gênero: 

 

deve estar pautado na análise e na compreensão de alguns fatores como: análise do 

contexto histórico de produção, esferas sociais de circulação (cotidiana, científica, 

escolar, publicitária, política, etc.), situação de produção (papel do emissor e do 

receptor, valor social, etc.), elementos de análise linguística (tempos verbais, coesão 

nominal e verbal, pronomes, etc.). Estes fatores possibilitam que o trabalho com 

gênero textual seja compreendido de forma crítica e contextualizada, uma vez que os 

gêneros são dinâmicos, podendo sofrer alterações com o tempo, inclusive 

contemplando o surgimento de novos gêneros e desaparecimento de outros. 

 

Recentemente, a música “Despacito” do cantor Luis Fonsi fez sucesso em vários 

países, inclusive no Brasil. O cantor porto-riquenho segue como um desconhecido no cenário 

musical brasileiro, porém sua música é cantada por quem estuda e por quem não estuda a 

língua espanhola. Um fato intercultural espontâneo é que muitos que sabem o significado da 

palavra Despacito, que dá nome e funciona como elemento principal do refrão da música, 

fazem uma brincadeira com uma música bem conhecida do cantor brasileiro Martinho da Vila 

e cantam “É despacito, é despacito, é despacito”. 

Para Maheirie, por se relacionar com o contexto social em que está inserida, a música, 

em si, traz um significado social que possibilita aos indivíduos ouvintes a construção de 

múltiplos sentidos singulares e coletivos, permeados pela afetividade: 

 

[...] em primeiro lugar, percebemos sua sonoridade, depois degradamos um saber 

anterior que tenha uma relação com os elementos percebidos deste som para, em 

seguida, transformarmos este saber e constituirmos sentido àquela música. 

Posteriormente, estabelecemos, de forma singular, um significado para a música, 

compactuando ou não com seu significado coletivo. As características daquela 

sonoridade surgem como um complexo representativo que aparece determinado pela 

consciência afetiva, a qual, por vez, lhes dá nova significação (MAHEIRIE, 2003, p. 

150). 
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Essa nova significação que a música ganha através da consciência afetiva pode 

favorecer esse processo multicultural, pois a música tem um enorme potencial comunicativo, 

já que é um produto cultural em si. Bürman a considera como: 

 

[...] uma literatura de massa e um importante veículo para a transmissão de 

ideologias e crenças. Através de canções e reflexão recreação pode mostrar 

diferentes aspectos da vida cotidiana de nossos hábitos e costumes, bem como 

muitas canções lidam com questões atuais. A partir de que é fácil organizar debates 

e discussões (BÜRMAN et al., 2002, p. 87). 

 

Como afirma Moreno (2011), o professor pode usar esse recurso, já que: 

 

a música desperta a sensibilidade e a criatividade para que ele possa planejar suas 

ações em consonância com a realidade dos alunos. Os alunos estão sempre cantando, 

dançando e tocando músicas nas em seus celulares, ipods e mp4 e até mesmo 

criando sons com as canetas, carteiras e demais objetos que eles têm na sala de aula. 

As músicas criam um ambiente confortável e é algo que os alunos estão 

acostumados em seu dia a dia. A música pode realmente definir o humor e reforçar 

os bons sentimentos de uma turma, quando o seu uso for planejado e consciente, 

sabendo que o objetivo maior é a aprendizagem.  

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (1998), a música permite 

aos estudantes, se utilizada como um elemento estratégico de ensino-aprendizagem, que se 

reconheçam sujeitos integrantes da sociedade quando percebem suas capacidades de análise 

crítica das letras de música, seja no aspecto linguístico, seja na compreensão ou interpretação 

e reflexão da realidade que lhes foi apresentada. Tal fato contribui para a construção de 

relações convenientes de semelhanças ou diferenças entre a sua própria cultura e a cultura 

relacionada à língua estrangeira. 

O gênero música torna-se relevante no processo de aquisição de uma língua, pois 

possibilita desenvolver a compreensão leitora e auditiva e a produção oral e escrita. Além 

dessas questões apresentadas, a música pode também sensibilizar o aluno tanto 

emocionalmente quanto na elaboração de pensamentos críticos sobre questões próprias e 

coletivas sobre o cotidiano. Por meio da letra de música também é possível explorar a 

estrutura e o corpo do texto. Quanto à estrutura, as letras de música são formadas por estrofes 

e versos, de forma geral. A construção mental e escrita de versos auxilia a construção de 

frases e parágrafos. Métrica, rima e sonoridade podem associar-se à questão fonética. Além 

disso, os textos de letra de música possibilitam o uso de figuras de linguagens e de falas, 

expressões coloquiais mais regionalizadas que transportam, de alguma forma, o aluno à 

realidade cotidiana de uma forma mais contextualizada. A liberdade de expressão linguística 
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nas letras de música é outro fator de destaque. Em letras de rap, por exemplo, é comum 

encontrar registros usados na fala coloquial. 

A letra da música Latinoamérica, da banda porto-riquenha Calle 13, por exemplo, 

aborda a identidade latino-americana apresentando versos que citam características 

específicas de América Latina como em: “... soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos 

goles...” Esse trecho  faz referência ao gol do jogador Maradona, ídolo maior argentino que ao 

fazer um gol usando as mãos contra a Inglaterra e, consequentemente, eliminando a seleção 

britânica na Copa do Mundo de Futebol em 1986, fez alguns argentinos  a sentir-se vingados 

em relação ao episódio da Guerra das Malvinas, ocorrida em 1982. Já na música “La espina 

dorsal del planeta, es mi cordillera”, faz-se referência direta a Cordilheiras dos Andes, que 

cruza toda a extensão da América do Sul, não passando, porém, pelo Brasil. Em “Un trago de 

pulque para cantar con los coyotes” percebemos que há uma menção indireta à situação da 

fronteira entre EUA e México através das palavras “coyotes” (pessoas contratadas para 

atravessar os emigrantes de forma ilegal) e “pulque” (bebida tradicional no México, 

consumida também por essas pessoas). Na canção “Soy las muelas de mi boca, mascando 

coca”, a alusão feita aos hábitos comuns, nas regiões de altitude mais elevadas como Cuzco, 

no Peru e La Paz, na Bolívia, que consiste em mastigar a folha de coca para melhorar a 

respiração e evitar dores de cabeça. 

Assim, nos parece claro que o ensino de espanhol, através do gênero música, a partir 

de um panorama baseado nos países latino-americanos que têm a língua castelhana como 

oficial e com uma perspectiva intercultural crítica contribuirá, de fato, para a sua formação 

crítica sócio-político e cultural e para a reconstrução das identidades. 

 

5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA  

 

Essa proposta de trabalho intercultural é voltada para os alunos de Ensino Médio. Esse 

relato que segue foi fruto de uma experiência com alunos do primeiro ano. 

O ponto de partida foi a música “Despacito” do cantor porto-riquenho Luis Fonsi. 

Como os alunos já a conheciam, inicialmente cantamos a música e exploramos a letra de 

forma coletiva e divertida. Após a terceira execução da música, solicitei aos alunos que 

escrevessem o nome do cantor em uma folha de papel que eu havia lhes dado. A maioria não 

sabia ou lembrava qual era. Dei a resposta dizendo que se trata de um cantor porto-riquenho 

Luis Fonsi. Nesse momento, eu tinha dois caminhos a seguir: poderia explorar a 



15 

 

 

nacionalidade do cantor e trabalhar informações relacionadas ao país ou poderia explorar o 

ritmo musical da canção e apresentar-lhes outros artistas e gêneros musicais do país. Optei por 

iniciar pela segunda alternativa sem ignorar a primeira. 

Perguntei aos alunos a que ritmo musical pertence a música “Despacito”. A maioria 

respondeu corretamente: Reggaeton. Então, perguntei a eles se esse ritmo tinha algo a ver 

com o Reggae, por causa do nome. E todos disseram que não. Então os questionei sobre a 

semelhança com algum outro ritmo. E obtive duas respostas interessantes: alguns disseram 

que parecia um Hip Hop mais dançante, “mais latino” e outros disseram que se parecia um 

pouco com o Funk carioca, porém mais dançante e “latino”. Aproveitei a oportunidade da 

comparação feita entre o ritmo porto-riquenho e o ritmo brasileiro para falar sobre a recente 

aceitação desse ritmo no Brasil. Logo, os pedi, também, para que explicassem o que queriam 

dizer com a expressão “mais latino”.  

De uma maneira geral, eles disseram que o ritmo latino remete a algo cultural, que eles 

sentem e apesar de não conseguirem explicar através de palavras, afirmaram que tem tudo a 

ver com a língua espanhola. Ao compararem o Reggaeton com o Funk, afirmaram que com 

este não há como parar e ficar escutando em qualquer lugar, pois é meio chato, só é bom 

mesmo para dançar, e com aquele, já tem aquela batida boa, que dá vontade de dançar e dá 

para ouvir sem ser em uma festa exclusivamente. Um dos alunos fez uma colocação bem 

interessante: “eu acho que a música latina está uma coisa muito estereotipada sabe, todo 

mundo a vê como só mexicana ou Cumbia, de ritmo lento ou dançante, ainda mais com o 

Reggaeton que está monopolizando as músicas latinas e se tornando um hit mundial”. 

A seguir, eu os apresentei a definição de Reggaeton dada pelo site Wikipedia (2018): 

 

O reggaeton (ou reguetón) é um estilo musical que tem suas raízes na música latina e 

caribenha. Seu som deriva do reggae em espanhol do Panamá, influenciado pelo hip 

hop, pela salsa e pela música eletrônica. Esse gênero musical surgiu no Panamá, 

tirado do estilo eletrônico e logo se popularizou em Porto Rico e se espalhou pelo 

mundo. A maioria das músicas contém letras com conteúdo sexual, porém, existem 

temas pop, românticos, urbanos contando a realidade das ruas, das drogas e, claro, 

sobre festas e ostentação.  

 

Nesse momento, aproveitei para desenvolver o tema da hierarquização entre os 

gêneros musicais. Sobre isso, Marques afirma que: 

 

alguns gêneros musicais gozam de posições privilegiadas em termos de 

investimentos e/ou prestígio entre críticos, artistas e consumidores de música 

popular massiva. Alguns são associados a um certo tipo de organização cultural a 

que se quer enaltecer, como a música erudita; outros são reconhecidos por uma 
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eventual vinculação e um certo comprometimento com determinados valores e 

ideais. (MARQUES, 2005 p.96) 

 

Houve uma discussão sobre o porquê de o Reggaeton conseguir fazer sucesso no 

Brasil e os outros ritmos cantados em espanhol não. Durante o debate, os alunos perceberam 

que esse ritmo teve uma aceitação inicial nos Estados Unidos, contando inclusive com artistas 

latinos que cantam em língua inglesa. Por isso, ao chegar em terras brasileiras, já possuía 

algum tipo de identificação. 

 

Em seguida, perguntei aos estudantes se eles conheciam outros artistas musicais porto-

riquenhos. Alguns acertaram alguns nomes, outros citaram cantores de outras nacionalidades. 

Com o auxílio da internet e do site Youtube, apresentei uma sequência de trechos de vídeos 

com outros artistas de Porto Rico. Comecei apresentando outros cantores de Reggaeton como 

Daddy Yankee, Don Omar, Wisin e Tito, El Bambino. Então, eu os apresentei Ivy Queen, 

conhecida como rainha do Reggaeton.  

Os alunos se surpreenderam com a presença de cantora famosa de reggaeton, pois esse 

estilo musical é dominado por artistas predominantemente do gênero masculino. Esse fato, 

possibilitou que discutíssemos temas relacionados a presença da mulher no espaço musical e, 

principalmente, sobre o machismo. Inclusive, citei a artista Ana Tijoux e sua música chamada 

“Antipatriarca” que exalta o papel feminino na sociedade e sugeri como proposta para uma 

segunda atividade O que foi bem aceito pelo grupo. 

Aproveitando o ensejo, apresentei a cantora Kany García, que representa um estilo 

mais romântico e pop. Dessa vez, busquei explorar a ideia de música pop, voltando ao tema 

da hierarquização musical, e mostrei o vídeo de outros três artistas: Carlos Ponce, Chayanne e 

Ricky Martin.  

Até esse momento, apesar de alguns nomes desconhecidos, não ficaram surpresos com 

a apresentação dos ritmos e artistas. Eis que eu lhes mostro algo que também é muito popular 

em Porto Rico e quase completamente desconhecido no Brasil: o ritmo Merengue. Com um 

vídeo do cantor Elvis Crespo, procurei mostrar a eles que se trata de um ritmo bastante 

popular em vários países latinos tais como Porto Rico, Haiti, Venezuela, Colômbia e é a 

dança nacional dominicana.  

Como ainda havia algum tempo, mostrei outros dois vídeos de artistas que classifiquei 

como pertencentes ao ritmo Rap: Vico C e Calle 13/Residente. Contei-lhes que o cantor Vico 

C nasceu em Nova Iorque, EUA, mas mudou-se ainda bebê para Porto Rico. Chamado de “El 

Filósofo” por trazer críticas sociais com influência cristã, Vico C fez muito sucesso entre as 
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décadas de 80 e 90 e influenciou bastante a geração dessa época. Um de seus fãs é justamente 

o jovem René Pérez Joglar, conhecido como Residente, vocalista da banda Calle 13. 

Residente é um constante defensor dos direitos dos povos indígenas e da educação latino-

americana. Inicialmente suas músicas tinham uma característica mais próxima ao Reggaeton. 

Porém, com seu maior engajamento político frente à busca da independência de Porto Rico 

em relação aos Estados Unidos, passou a escrever letras de músicas mais críticas, abordando 

variados temas. Com essas informações, passei um trecho do vídeo da música 

“Latinoamérica”, uma música que obteve grande repercussão na América Latina. Após 

assistirem ao vídeo, analisamos a letra da música através de palavras e expressões da canção 

que se relacionassem com a América Latina. A letra completa da música “Latinoamérica”. 

(Anexo A) 

Por fim, como sugestão de avaliação, seria solicitada aos alunos a construção de um 

jornal coletivo em que todos os temas culturais seriam abordados, levando-se em 

consideração a dimensão temporal acerca de cada item discutido. 

Através de versos e algumas palavras da música Latinoamérica, foi possível explorar 

inúmeras características culturais latino-americanas, como percebemos: 

1) “Un pueblo escondido en la cima”  

“Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima” 

“La espina dorsal del planeta, es mi cordillera” 

Nesse trecho, faz referência a América do Sul que é quase toda cortada pela 

Cordilheira dos Andes. É muito comum encontrar populações que habitam em altitudes altas, 

como Potosí, na Bolívia, com 4067 metros. 

2) “El amor en los tiempos del cólera, mi hermano” 

Aqui, notamos o nome de uma das obras mais importantes do escritor colombiano 

Gabriel García Márquez. 

3) “Las caras más bonitas que he conocido” 

Nesse verso, é possível explorar a diversidade étnica do povo latino-americano. 

4) “Soy la fotografía de un desaparecido” 

Relata nessa parte, as ditaduras que marcaram a história de vários países latinos, com 

destaque para a ditadura argentina, de Jorge Videla e a criação do grupo Las madres y abuelas 

de la Plaza de Mayo, que ainda hoje buscam o paradeiro dos filhos que foram sequestrados 

durante o período de governo militar. 
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5) “Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles” 

Relembra um fato ocorrido no México, no Campeonato mundial de futebol, em 1986, 

remete à guerra pelas ilhas Malvinas, protagonizadas por Argentina e Inglaterra em 1982, 

vencida pelos britânicos, causando a morte de 649 soldados argentinos. E explica a verdadeira 

devoção que os argentinos têm por Diego Armando Maradona, a ponto de existir uma igreja 

que foi criada tendo o jogador como seu deus. 

6) “Un desierto embriagado con peyote” 

Peyote é um pequeno cacto que possui em sua parte superior alguns botões que podem 

ser cortados das raízes e secados. Esses botões, geralmente, são fervidos na água para 

produzir um chá psicoativo. A infusão resulta para o usuário, na maioria dos casos, em 

experiências com gosto extremamente amargo e algum grau de náusea antes do início dos 

efeitos psicodélicos. Utilizado inicialmente pelos povos indígenas, popularizou-se nos anos 

1970 por causa do escritor Carlos Castañeda. Don Juan Matus, o pseudônimo para o instrutor 

de Castañeda no uso do peiote, usou o nome "Mescalito" para se referir a uma entidade que 

possa ser detectada por aquelas que usam o peiote como forma de introspecção e de 

compreender como viver a própria vida. 

7) “Un trago de pulque para cantar con los coyotes” 

Pulque é uma bebida alcoólica feita do suco fermentado do agave, consumida 

tradicionalmente na Mesoamérica. Embora seja tida popularmente como uma cerveja, o 

principal carboidrato da bebida é uma forma complexa da frutose, e não o amido. Apesar de 

pouco conhecido fora do México, o pulque tem muita tradição. Era consumida desde a época 

pré-hispânica. Comuns no México, Peru e Equador, Coyotes são pessoas cuja atividade é 

propiciar o translado e a entrada de pessoas, de forma ilegal, sem os documentos migratórios 

necessários, a outros países, mediante pagamento de valor considerável.  

8) “Haciendo rituales de agua bendita” 

Soy, todos los santos que cuelgan de mi cuello 

Refere-se à diversidade religiosa que há no continente. 

9) “Soy las muelas de mi boca, mascando coca” 

Refere-se aos peruanos e bolivianos que mascam as folhas de coca que são usadas para 

fazer chá, visam amenizar os efeitos da altitude da cordilheira e ajudam na resistência à fadiga 

e ao sono, como também aos jejuns prolongados. A coca ainda cumpre um grande papel em 

todas as práticas religiosas e supersticiosas dos peruanos. Para os indígenas aymaras e 
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quechuas, a folha da coca é sagrada, como a hóstia dos cristãos. É utilizada em cerimônias 

sociais e rituais. 

10) “La operación Cóndor invadiendo mi nido” 

Trata-se de uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América 

do Sul com a CIA dos Estados Unidos, nas décadas de 1970 e 1980, para coordenar a 

repressão a opositores dessas ditaduras, eliminar líderes de esquerda instalados nos países do 

Cone Sul e para reagir à OLAS (Organização Latino-Americana de Solidariedade), criada por 

Fidel Castro. Montada por iniciativa do governo chileno, a Operação Condor durou até a onda 

de redemocratização, na década seguinte. A operação, liderada por militares da América 

Latina, foi batizada com o nome do condor, abutre típico dos Andes que se alimenta de 

carniça, como os urubus. 

Houve um misto de satisfação e incredulidade ao término dessa atividade. Ao mesmo 

tempo em que ficaram felizes ao descobrir tantas informações, eles questionaram os motivos 

pelos quais não sabiam de tudo isso. Eles, citando um exemplo, até sabiam da guerra que 

houve nas ilhas Malvinas, mas não sabiam os motivos que levaram à guerra, como tampouco 

sabiam que a partida havia servido de vingança. E só acreditaram mesmo na existência da 

igreja maradoniana quando acessaram a internet e viram que de fato existia. Outro ponto que 

desconheciam e que os deixou bem perplexos foram as informações relacionadas à operação 

Cóndor. Alguns alunos disseram que achavam um exagero quando apontavam os EUA como 

vilões em relações aos assuntos que envolvessem política internacional, mas que diante de tais 

fatos era algo para ser repensado. Os alunos também se mostraram bastante entusiasmados 

quando tratamos de diversidade étnica, dos rostos bem diferentes, do conceito de beleza 

imposto pela sociedade e das diversas religiões que existem na América Latina. Outro fator 

que chamou a atenção foi fato de não conhecerem bem o escritor Gabriel García Márquez e 

desconhecerem quase todos os escritores ou poetas latino-americanos. Salvo Pablo Neruda, 

que alguns conheciam, nenhum outro foi citado.  

No entanto, todos os alunos afirmaram ter adorado a atividade e pediram que eu 

trouxesse outras músicas que pudessem ampliar o conhecimento deles. 

Por fim, como sugestão de avaliação, foi solicitado aos alunos a construção de um 

jornal coletivo em que todos os temas culturais seriam abordados, levando-se em 

consideração a diversidade e especificidade de cada item trabalhado na letra da música. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada aluno constrói uma história, tem vivências próprias, adquire suas características. 

É protagonista de um contexto. No entanto, está inserido em outros contextos onde convive 

com outros alunos cujas histórias, vivências e características nem sempre serão parecidas, 

conhecidas e, às vezes, entendidas por ele. Querer ampliar o conhecimento cultural de um 

jovem é não fechar os olhos para o conhecimento que ele já detém, é buscar caminhos que o 

leve para outras vivências, outras experiências.  

Estamos certos de que esta proposta pedagógica intercultural contribuiu para a 

formação desses alunos de espanhol, ao torná-los cidadãos com maior poder de análise 

comparativa e crítica, ao revelar, através da janela do conhecimento, que o mundo é ainda 

maior do que eles supunham acreditar e ao possibilitar um diálogo maior com o mundo que 

nos cerca. Assim, manter-se enclausurado na sala de aula, replicando informações, sem 

questionamentos, sem visões conflitantes, já não faz mais parte de nossa realidade.  

O que ficou claro para nós é que a relação entre os países da América Latina não é, 

somente, uma ligação de símbolos econômicos e portentosos. Essa relação é, principalmente, 

histórica, política e cultural. A proposta de levar o jovem estudante brasileiro ao encontro de 

suas identidades latino-americanas passou pelo reconhecimento de suas próprias identidades. 

Frente à hegemonia estadunidense a que todos nós estamos direta ou indiretamente 

subordinados, resgatar a identidade latino-americana entre os jovens brasileiros é algo 

extremamente desafiador para os profissionais de educação, ainda mais para os professores de 

língua espanhola. Simón Bolívar antes, Eduardo Galeano depois, são inspirações para quem 

acredita em um contexto sociopolítico-cultural da América Latina mais integrado, mais rico, 

mais fortalecido. 



21 

 

 

ANEXO A 

 

Latinoamérica – Calle 13 

 

Soy... Soy lo que dejaron 

Soy toda la sobra de lo que se robaron 

Un pueblo escondido en la cima 

Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima 

Soy una fábrica de humo 

Mano de obra campesina para tu consumo 

Frente de frío en el medio del verano 

El amor en los tiempos del cólera, mi hermano 

Soy el sol que nace y el día que muere 

Con los mejores atardeceres 

Soy el desarrollo en carne viva 

Un discurso político sin saliva 

Las caras más bonitas que he conocido 

Soy la fotografía de un desaparecido 

La sangre dentro de tus venas 

Soy un pedazo de tierra que vale la pena 

Una canasta con frijoles,  

Soy Maradona contra Inglaterra 

Anotándote dos goles 

Soy lo que sostiene mi bandera 

La espina dorsal del planeta, es mi cordillera 

Soy lo que me enseñó mi padre 

El que no quiere a su patria, no quiere a su madre 

Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. ¡Oye! 

 

Tú no puedes comprar el viento 

Tú no puedes comprar el sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 

Tú no puedes comprar el calor 

Tú no puedes comprar las nubes 

Tú no puedes comprar los colores 

Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis Dolores 

 

Tengo los lagos, tengo los ríos 

Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío 

La nieve que maquilla mis montañas 

Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña 

Un desierto embriagado con peyote 

Un trago de pulque para cantar con los coyotes 

Todo lo que necesito,  

Tengo a mis pulmones respirando azul clarito.  

La altura que sofoca. 

Soy las muelas de mi boca, mascando coca 

El otoño con sus hojas desmayadas 
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Los versos escritos bajo la noche estrellada 

Una viña repleta de uvas 

Un cañaveral bajo el sol en Cuba 

Soy el mar Caribe que vigila las casitas 

Haciendo rituales de agua bendita 

El viento que peina mi cabello 

Soy, todos los santos que cuelgan de mi cuello 

El jugo de mi lucha no es artificial 

Porque el abono de mi tierra es natural 

 

No puedes comprar el sol... 

No puedes comprar la lluvia (Vamos caminando) 

No riso e no amor (Vamos caminando) 

No pranto e na dor (Vamos dibujando el camino) 

No puedes comprar mi vida (Vamos caminando) 

La tierra no se vende 

 

Trabajo bruto, pero con orgullo 

Aquí se comparte, lo mío es tuyo 

Este pueblo no se ahoga con marullo 

Y se derrumba yo lo reconstruyo 

Tampoco pestañeo cuando te miro 

Para que te recuerde de mi apellido 

La operación Cóndor invadiendo mi nido 

Perdono pero nunca olvido. ¡Oye! 

 

Vamos caminando. Aquí se respira lucha. 

Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. 

Vamos dibujando el camino 

Vamos caminando. Aquí estamos de pie. 

 

iQué viva la América! 

No puedes comprar mi vida... 
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