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RESUMO 

 

PIRES, Sabrina de Sá Delgado. O uso da música nas aulas de espanhol: um recurso 

didático para a construção do pensamento crítico e da cidadania na educação básica. 

2019. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso  de Especialização em Educação 

Linguística e Práticas Docentes em Espanhol – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

Este trabalho tem como objetivo propor atividades que provêm da música como um 

recurso didático nas aulas de espanhol como língua estrangeira, partindo de referenciais 

teóricos que contribuam para a prática docente. Baseando-nos em Soares (2009), 

Baptista (2010), Goettenauer (2016), Bakhtin (2003) e Rojo e Barbosa (2015), 

refletimos sobre o conceito de letramento e dos gêneros discursivos para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e da cidadania dos alunos da Educação Básica. 

Além disso, abordamos a  importância da música no processo de ensino-aprendizagem 

de espanhol. Para atingir este propósito, elaboramos uma proposta didática como forma 

de subsídio aos docentes, conforme os estudos de Solé (1992) e Moreno e Alix (2007). 

Assim, esperamos que novos caminhos sejam traçados para atividades que utilizem a 

música enquanto gênero discursivo, pois se faz necessário que os alunos adotem uma 

postura crítica perante os textos que circulam na sociedade. 

 

 

Palavras-chave: Música. Letramento. Ensino de espanhol. Proposta didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

PIRES, Sabrina de Sá Delgado. El uso de la música en las clases de español: un 

recurso didáctico para la construcción del pensamiento crítico y la ciudadanía en la 

educación básica. 2019. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso  de Especialização em 

Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo proponer actividades que provienen de la música como 

un recurso didáctico en las clases de español como lengua extranjera, basadas en 

referencias teóricas que contribuyen en la práctica docente. Con base en Soares (2009), 

Baptista (2010), Goettenauer (2016), Bakhtin (2003) y Rojo y Barbosa (2015), 

reflexionamos sobre el concepto de literacidad y de los géneros discursivos para el 

desarrollo del pensamiento crítico y de la ciudadanía de los estudiantes de la Educación 

Básica. Además, abordamos la importancia de la música en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del español. Para lograr este propósito, elaboramos una propuesta didáctica 

como una forma de subsidio a los docentes, según los estudios de Solé (1992) y Moreno 

y Alix (2007). Por lo tanto, esperamos que se tracen nuevos caminos hacia actividades 

que usen la música como género discursivo, pues se hace necesario que los estudiantes 

adopten una actitud crítica hacia los textos que circulan en la sociedad. 

 

 

Palabras-claves: Música. Literacidad. Enseñanza de español. Propuesta didáctica. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O interesse pela música, tema abordado no presente estudo, está relacionado às 

minhas experiências pessoais como aluna. A música foi o meu primeiro contato com 

uma língua estrangeira e uma motivação para aprender a língua espanhola. Devido ao 

seu potencial no processo de ensino-prendizagem, como um vínculo afetivo e um 

registro sociocultural, escolhi esse tema com o intuito de propor atividades que utilizem 

a música como um recurso didático nas aulas de espanhol como língua estrangeira, 

partindo de referenciais teóricos que contribuam para a prática do docente. 

 Em geral, muitos professores de língua estrangeira se valem desse recurso com a 

finalidade de dinamizar suas aulas e trabalhar a compreensão auditiva, a memorização 

de léxico ou de estruturas gramaticais. Por outro lado, atividades com música são, 

muitas vezes, vistas como um momento de simples lazer ou relaxamento pelo corpo 

discente e, portanto, de pouco relevância acadêmica. Considerando seu potencial, no 

entanto, acredito que a música poderia ser ainda melhor explorada em sala de aula.

 No que tange às aulas de espanhol na Educação Básica, em sua maioria, 

possuem uma configuração tradicional, estrutural e mecanizada. Alguns docentes ainda 

associam o estudo do idioma à memorização de estruturas, léxico e regras gramaticais. 

Entretanto, ao pensar em um trabalho pautado na leitura crítica dos textos, o(a) docente 

permite que os seus alunos se constituam como sujeitos críticos e paticipativos na 

sociedade em que vivem. 

 Durante o meu período escolar, a música era utilizada pelos professores como 

um recurso lúdico para amenizar as atividades estruturais e linguísticas que nos eram 

propostas. De igual maneira, era utilizada para propiciar um momento de lazer e 

relaxamento. Nos cursos livres de idiomas em que estudei, os mesmos tipos de 

atividades eram aplicados. Anos depois, quando realizei meus estágios obrigatórios na 

graduação, pude constatar que essa mesma prática ainda permanecia sendo utilizada.  

 Os exercícios realizados com a música sob essa perspectiva acabam não 

abarcando todo o potencial didático que este recurso pode oferecer. Ao trabalhar com 

esse gênero discursivo, o professor pode propiciar aos seus alunos momentos de 

aprendizagem de forma significativa e efetiva. A música auxilia na atenção, na 

motivação, na afetividade, além de permitir que os alunos fiquem mais suscetíveis à 

aprendizagem. Ao realizar um trabalho assim contextualizado, também estamos 
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oferecendo um meio de contribuir para a formação crítica dos alunos enquanto 

cidadãos. 

  Em contraponto a essas atividades voltadas para o estudo estrutural da língua, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2000) e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006) da Educação 

Básica já apontavam que trabalhos realizados a partir de gêneros discursivos são mais 

significativos para os alunos. Sob essa ótica, tais trabalhos podem contribuir para que 

sejam indivíduos mais críticos e participativos no contexto histórico-social em que estão 

inseridos. Um sujeito agente, consciente de sua produção discursiva, pode usar este 

recurso para ampliar competências, seja em língua materna ou estrangeira. 

Em vista disso, este estudo se justifica pela necessidade de se encontrar 

caminhos mais significativos para o uso da música nas aulas de espanhol, além de 

demonstrar que a música pode ser um ponto de partida para gerar discussões sobre 

temas relevantes para a sociedade. A música é um registro sociocultural e, por isso, os 

alunos, ao dominarem esse discurso, podem interrogá-lo e adotar uma atitude crítica 

perante o seu conteúdo.  

Portanto, no presente trabalho, apresentamos uma atividade didática partindo da 

música “Picky”, voltada para turmas de 1º ano do Ensino Médio da Educação Básica. A 

partir desse gênero discursivo, ampliamos a discussão sobre o tema “assédio” também 

com os gêneros discursivos notícia e campanha publicitária. Tal atividade se vale do 

letramento crítico a fim de promover a consciência crítica e a formação cidadã dos 

alunos. Uma perspectiva distinta daquelas que vivenciei como aluna. 

A presente monografia encontra-se organizada da seguinte maneira. No capítulo 

Fundamentação teórica apresentamos os referenciais teóricos que embasam a atividade 

didática proposta no presente estudo. Em suas subseções, abordamos em O que dizem os 

documentos nacionais de educação o que os PCNEM (BRASIL, 2000) e as OCEM 

(BRASIL, 2006) articulam sobre o ensino de Espanhol na Educação Básica. A seguir, 

em Letramento, baseando-nos em Soares (2009), Baptista (2010) e Goettenauer (2016), 

discorremos sobre a importância do trabalho com o letramento na sala de aula. A seguir, 

em Gêneros discursivos, baseando-nos em Bakhtin (2003) e Rojo e Barbosa (2015) 

discorremos sobre a relevância do trabalho com os gêneros discursivos no ambiente 

escolar. Na seção A música no ensino-aprendizagem de espanhol, discutimos sobre o 

papel da música no processo de ensino-aprendizagem do espanhol na Educação Básica. 
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No capítulo Atividade didática para o ensino de espanhol, mostramos a 

importância das atividades didáticas para turmas da Educação Básica e apresentamos a 

proposta que conduz este estudo. Em suas subseções, tomando como embasamento 

teórico as considerações de Leffa (2007), Solé (1992) e Moreno e Alix (2007), 

abordamos em  Atividade didática a confecção de atividades para aulas de língua 

estrangeira, com as etapas de leitura que devem ser realizadas, além de mencionar as 

competências necessárias para se realizar uma leitura crítica. Em Proposta didática: “El 

acoso en los países de Latinoamérica” explicitamos a metodologia de aplicação para a 

atividade proposta. 

Em Apresentação e discussão dos dados, discutimos os resultados que 

esperamos obter com a aplicação da atividade com turmas do Ensino Médio, como o 

aprimoramento do pensamento crítico e da cidadania dos alunos. Em seguida, em 

Considerações finais, retomamos a discussão sobre o tratamento da música na sala de 

aula e propomos uma reflexão sobre novos caminhos para um trabalho mais crítico. Por 

fim, seguem as Referências e o Anexo com a atividade “El acoso en los países de 

Latinoamérica”, na íntegra. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo, apresentamos (em 2.1) o que discorrem os PCNEM (BRASIL, 

2000) e as OCEM (BRASIL, 2006), documentos nacionais de educação, sobre a 

disciplina espanhol
1
. Em seguinda, abordamos de que forma o letramento (em 2.2) e o 

ensino dos gêneros discursivos (em 2.3) podem ajudar a construir um trabalho crítico e 

comprometido. Por último, discutimos sobre o papel da música no processo de ensino-

aprendizagem de espanhol (em 2.4). 

 

 

2.1 O que dizem os documentos nacionais de educação  

 

Os PCNEM (BRASIL, 2000) e as OCEM (BRASIL, 2006), mencionam que as 

aulas de espanhol, em muitas escolas, ainda possuem um caráter tradicional. Por isso, 

assinalam caminhos que o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras pode seguir 

para tornar o conhecimento mais significativo para seus alunos. 

Os PCNEM (BRASIL, 2000) já traziam um panorama sobre a situação do 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras modernas nas escolas brasileiras. O 

documento aponta que as aulas dessas disciplinas não atendem diretamente às suas 

demandas: a de ensinar o aluno a ler, escrever, ouvir e falar na língua-alvo. Ao invés 

disso, as aulas de espanhol, por exemplo, pautam-se em estudar e memorizar as regras 

gramaticais da língua. Esse estudo é, muitas vezes, realizado de forma 

descontextualizada da vivência e realidade dos educandos. Em vista disso, muitos 

alunos tendem a tratar os conteúdos aprendidos na disciplina como irrelevantes, 

acreditando que devem apenas ser decorados para obter boas notas nos exames de sua 

instituição de ensino. Consequentemente, professores e alunos se sentem desmotivados 

e sem expectativas em sobre o ensino de espanhol (BRASIL, 2000, p.25-26).  

O documento traz à baila, além disso, o fato de que as línguas estrangeiras 

tiveram seu papel apagado durante muito tempo no currículo escolar.  Dessa forma, a 

disciplina não participava da função social de aproximar os educandos de diversas 

culturas, abstendo-se da formação crítica dos alunos (BRASIL, 2000, p.25). No entanto, 

 

                                            
1
 Optamos por não utilizar a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), pois o documento não menciona 

a língua espanhola. 
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[a]o figurarem inseridas numa grande área – linguagens, códigos e 

suas tecnologias –, as línguas estrangeiras modernas assumem a sua 

função intrínseca que, durante muito tempo, esteve camuflada: a de 

serem veículos fundamentais na comunicação entre os homens. Pelo 

seu caráter de sistema simbólico, como qualquer linguagem, elas 

funcionam como meios para se ter acesso ao conhecimento e, 

portanto, às diferentes formas de pensar, de criar, de sentir, de agir e 

de conceber a realidade, o que propicia ao indivíduo uma formação 

mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais sólida (BRASIL, 2000, 

p.26). 

  

Então, ao ter acesso a novos tipos de conhecimentos, culturas e formas de 

interagir com o mundo nessa disciplina, o aluno passa a ter a possibilidade também de 

refletir sobre a sua própria realidade e maneira de se relacionar com os demais ao seu 

redor. Dessa forma, esse indivíduo torna-se mais crítico e participante dentro de sua 

própria comunidade. Dentro dessa perspectiva, o documento segue as orientações de 

que 

 

[c]onceber-se a aprendizagem de línguas estrangeiras de uma forma 

articulada, em termos dos diferentes componentes da competência 

lingüística, implica, necessariamente, outorgar importância às 

questões culturais. A aprendizagem passa a ser vista, então, como 

fonte de ampliação dos horizontes culturais. Ao conhecer outra(s) 

cultura(s), outra(s) forma(s) de encarar a realidade, os alunos passam a 

refletir, também, muito mais sobre a sua própria cultura e ampliam a 

sua capacidade de analisar o seu entorno social com maior 

profundidade, tendo melhores condições de estabelecer vínculos, 

semelhanças e contrastes entre a sua forma de ser, agir, pensar e sentir 

e a de outros povos, enriquecendo a sua formação (BRASIL, 2000, 

p.30). 

  

As OCEM (BRASIL, 2006, p.88) igualmente destacam que o papel educacional 

das línguas estrangeiras e a sua importância para a noção de cidadania. Além de 

ressaltar a importância de um ensino de línguas contextualizado, também dizem que 

seus conteúdos “devem assumir o papel de permitir o conhecimento sobre o outro e a 

reflexão sobre o modo como interagir ativamente num mundo plurilíngue e 

multicultural, heterogêneo” (BRASIL, 2006, p.150). Portanto, entendemos que 

  

(...) são indispensáveis conhecimentos escolares que facilitem ao(à) 

aluno(a) uma compreensão acurada da realidade em que está inserido, 

que possibilitem uma ação consciente e segura no mundo imediato e 

que, além disso, promovam a ampliação de seu universo cultural 

(MOREIRA, 2007, p.21). 
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Nessa perspectiva, ao ampliar o seu conhecimento de mundo, os alunos têm a 

possibilidade de repensar o lugar que ocupam na sociedade a qual pertencem e o 

contexto ao qual estão inseridos. Assim, eles podem analisar se estão incluídos ou à 

margem de sua sociedade. Ao trazer essas reflexões de mundo para as aulas de 

espanhol, possibilitamos a formação de sujeitos críticos e atuantes que podem mudar a 

sua própria realidade e/ou a da sua comunidade (BRASIL, 2006, p.93; MOREIRA, 

2007, p.21). Assim,  

 

[a] necessidade da capacidade crítica se fortalece não apenas como 

ferramenta de seleção daquilo que é útil e de interesse ao interlocutor, 

em meio à massa de informação à qual passou a ser exposto, mas 

também como ferramenta para a interação na sociedade, para a 

participação na produção da linguagem dessa sociedade e para a 

construção de sentidos dessa linguagem (BRASIL, 2006, p.97-98). 

 

Portanto, visando a formação crítica do aluno e a promoção de sua cidadania, o 

letramento é um dos meios apontados para que ocorra essa transformação. Dessa forma, 

no próximo apartado, baseamo-nos em Soares (2009), Baptista (2010) e Goettenauer 

(2016), para abordar as relações do letramento e a formação de sujeitos críticos.  

 

 

2.2 Letramento 

 

O letramento é apresentado nas OCEM (BRASIL, 2006, p.98) como um dos 

caminhos para ajudar a aprimorar o ensino de espanhol na Educação Básica. No 

documento, recomenda-se que “passa-se a preferir o uso do termo letramento para se 

referir aos usos heterogêneos da linguagem nas quais formas de ‘leitura’ interagem com 

formas de ‘escrita’ em práticas socioculturais contextualizadas” (BRASIL, 2006, p.106). 

Apesar de não  mencionar explicitamente à palavra “letramento”, os PCNEM (Brasil, 

2000) estão em sintonia com o termo ao propor um trabalho focado na leitura e na 

escrita visando à formação crítica do aluno. 

De acordo com Soares (2009, p.15), o termo “letramento” apareceu na década de 

80 no discurso dos estudiosos da área da Educação e das Ciências Linguísticas. Oriunda 

do termo em inglês “Literacy”, o termo surgiu como uma necessidade de entender as 

novas demandas da escrita nas sociedades letradas. Anteriormente, o termo 

“analfabetismo” era suficiente para denominar o ato de aprender a ler e escrever. Porém, 
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com o tempo, foi necessário compreender “o estado ou a condição de quem responde 

adequadamente às intensas demandas sociais pelo uso amplo e diferenciado da leitura e 

da escrita” (SOARES, 2009, p.15). Ou seja, não basta apenas o indivíduo aprender a ler 

e escrever; é necessário que ele consiga fazer uso dessas práticas com propriedade em 

diferentes esferas sociais. E, por isso, o termo passou a ser usado para atender essa nova 

demanda da leitura e da escrita (SOARES, 2009, p.17-20). 

Para Rojo (2004), as práticas escolares não propiciam a plena formação de 

leitores e indivíduos capazes de produzirem textos proficientes. A autora acredita que 

isso aconteça porque a escola não consegue aprimorar “uma pequena parcela das 

capacidades envolvidas nas práticas letradas exigidas pela sociedade abrangente” (2004, 

p. 1). Ou seja, as práticas de leitura são desenvolvidas apenas para o estudo dos 

conhecimentos escolares, que consistem em repetir e memorizar os conteúdos. Tais 

práticas fazem com que os alunos tomem como verdade as “falas e textos de 

autor(idade)” sem questioná-los ou refletir seus efeitos sobre a sociedade (ROJO, 2004, 

p.1). A autora assevera que 

 

(...) ser letrado e ler na vida e na cidadania é muito mais que isso: é 

escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em 

relação com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade 

social; é discutir com os textos, replicando e avaliando posições e 

ideologias que constituem seus sentidos; é, enfim, trazer o texto para a 

vida e colocá-lo em relação com ela. Mais que isso, as práticas de 

leitura na vida são muito variadas e dependentes de contexto, cada um 

deles exigindo certas capacidades leitoras e não outras (ROJO, 2004, 

p.1-2). 

 

Baptista (2010), de igual maneira, nos aclara que não basta somente ensinar os 

alunos a ler e a escrever. É preciso gerar condições para que eles possam atuar de forma 

crítica e participativa de sua sociedade, onde a escrita e a leitura se fazem presentes 

constantemente. De tal modo, a autora define letramento como “o exercício efetivo e 

competente da própria tecnologia da escrita e pressupõe diversas habilidades, entre as 

quais (...) a capacidade de ler ou escrever para alcançar diferentes objetivos nas diversas 

instâncias em que o uso dela é requerido” (BAPTISTA, 2010, p.120). 

Gee (2004, p.24) entende que o termo abarca uma prática plural que pertence a 

diferentes sociedades e identidades culturais. Em vista disso, o autor define letramento 

como sendo  
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(…)  un conjunto de prácticas discursivas, es decir, como formas de 

usar la lengua y otorgar sentido tanto en el habla como en la escritura. 

Estas prácticas discursivas están ligadas a visiones del mundo 

específicas (creencias y valores) de determinados grupos sociales o 

culturales. Estas prácticas discursivas están integralmente conectadas 

con la identidad o conciencia de sí misma de la gente que las practica; 

un cambio en las prácticas discursivas es un cambio de identidad 

(2004, p.24). 

 

 Em seus estudos, Soares (2009, p.39) define letramento como “o estado ou 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita e de suas práticas sociais”. Embora tenha apresentado uma 

definição para o termo, a autora reconhece a complexidade em conceituá-lo, pois suas 

definições sempre estão ancoradas em uma dimensão individual ou social (SOARES, 

2009, p.66). 

 A dimensão individual do letramento favorece o âmbito pessoal do aluno. Soares 

(2009, p.67) expõe que o letramento está relacionado a dois processos distintos, ao de 

ler e ao de escrever. Apesar de distintos, ambos se complementam. A leitura e a escrita 

são consideradas como conjuntos de habilidades linguísticas e psicológicas pela autora. 

A leitura é configurada como uma “habilidade de decodificar palavras escritas até a 

capacidade de compreender textos escritos” (p.68). E a escrita seria um “processo de 

relacionar unidades de som a símbolos escritos, e (...) também um processo de expressar 

ideias e organizar o pensamento em língua escrita” (p.69). Dessa forma, a dimensão 

individual destaca as habilidades que um indivíduo deve possuir para se dizer letrado e 

como elas serão utilizadas em materiais escritos específicos. Infere-se, desse modo, que 

ler e escrever são habilidades que são trabalhadas em conjunto e que não podem ser 

desassociadas (SOARES, 2009, p.67-71). 

A dimensão social aborda o letramento como uma prática social. Ou seja, ela 

trata como os indivíduos se utilizam da leitura e da escrita em diferentes esferas da 

sociedade. De acordo com Soares (2009, p.72), há duas interpretações para esse aspecto 

social: a liberal e a revolucionária. Na interpretação liberal, letramento é definido como 

“habilidades necessárias para que o indivíduo funcione adequadamente em um contexto 

social”. Assim, esses indivíduos podem utilizar seus conhecimentos de leitura e escrita 

em atividades requeridas pelo seu grupo social. Já na interpretação revolucionária, o 

letramento é tido como “um conjunto de habilidades necessárias para funcionar 

adequadamente em práticas sociais nas quais a leitura e a escrita são exigidas”. Dessa 

maneira, o letramento é visto como um meio de transformação social, levando os alunos 
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a questionarem valores e tradições que se perpetuam na sociedade que estão inseridos, 

assim como nas relações de poder existentes (SOARES, 2009, p.72-75). Soares, ao 

discorrer sobre o aspecto social do letramento, afirma que 

 

(...) os conceitos de letramento que enfatizam sua dimensão social 

fundamentam-se ou em seu valor pragmático, isto é, na necessidade de 

letramento para o efetivo funcionamento na sociedade (a versão 

“fraca”), ou em seu poder “revolucionário”, ou seja, em seu potencial 

para transformar relações e práticas sociais injustas (a versão “forte”). 

Apesar dessa diferença essencial, tanto a versão “fraca” quanto a 

versão “forte” evidenciam a relatividade do conceito de letramento: 

porque as atividades sociais que envolvem a língua escrita dependem 

da natureza e estrutura da sociedade e dependem do projeto que cada 

grupo político pretende implementar, elas variam no tempo e no 

espaço (2009, p.78). 

 

As OCEM (BRASIL, 2006, p.116) também dialogam sobre a importância do 

letramento crítico, que visa ampliar a capacidade de análise e de questionamento dos 

estudantes. O letramento crítico é um instrumento que pode ser utilizado para indagar e 

debater sobre as questões raciais, sexuais, de gênero e relações sociais. E, assim, os 

alunos têm meios de questionar a realidade em que vivem, possam refletir sobre ela e 

percebam a necessidade e/ou possibilidades de transformá-la (BRASIL, 2006, p.116). 

De acordo com Goettenauer, o viés crítico do letramento se constitui da herança 

das práticas de Paulo Freire e da Pedagogia crítica, que além do desejo de romper a 

desigualdade que se estabelece “pela falta de acesso ao saber, mas também pela 

educação mecanicista, que não leva o aluno a desenvolver a curiosidade crítica, 

insatisfeita e indócil” (2016, p.36). Com isso, podemos vislumbrar formas de orientar 

práticas pedagógicas que visam a criticidade do aluno. Goettenauer (2016, p.35), ao 

ponderar sobre o letramento crítico, assevera que se trata de  

 

[u]ma ação pedagógica cuja premissa fundamental é a de que os textos 

têm um autor (revelado ou não, individual ou coletivo), que vive em 

um lugar e em um momento, que pertence a uma cultura e que sua 

identidade social – seu modo de estar no mundo, de ver e dizer o 

mundo – se projeta sempre em seu discurso. O objetivo das práticas 

pedagógicas fundamentadas no letramento crítico seria levar o aluno a 

reconhecer as diferentes visões de mundo e a compreender como e por 

que algumas dessas visões se tornam recorrentes, como se fossem 

formas absolutas de pensar o mundo. 
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Dessa forma, ao levar o aluno a identificar outras formas de ver o mundo, o 

letramento crítico se propõe a desenvolver atividades de leitura que possam levá-lo a 

refletir, a questionar e a adotar uma posição sobre o que está lendo. Assim, ele entenderá 

as relações de poder existentes e as ideias atreladas ao discurso. É importante despertar 

nesse educando a autorreflexão por meio do uso da língua e a vontade de ponderar sobre 

sua própria realidade. 

Baptista (2010) também faz uma análise sobre o conceito de letramento crítico e 

o processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras na escola. Para a autora, é 

necessário um ensino que vise a formação de saberes que inclua dimensões éticas, 

sociais e linguísticas. Em vista disso, os discentes construirão um conhecimento maior 

sobre a sociedade na qual estão inseridos e os discuros que ali perpassam. E, assim, a 

língua estrangeira assume um papel “social, cultural e político” (BAPTISTA, 2010, 

p.122-123). Logo, um trabalha baseado no letramento crítico 

   
(...) pode conduzir os alunos a questionarem e avaliarem como são 

construídas e mantidas determinadas ideologias nos mais diversos 

textos no interior das distintas práticas discursivas. Em outros termos, 

permite que os alunos, por meio de uma leitura crítica e reflexiva, se 

situem como sujeitos frente às ideologias a que estão expostos 

(BAPTISTA, 2010, p.123). 

 

Em relação à leitura de textos, Orlandi (1996, p.209) assevera que por meio dela 

temos acesso ao conhecimento. Com esse domínio, o indivíduo pode ter um maior 

discernimento dos mecanismos que regem o funcionamento e a manutenção da 

sociedade. Dessa forma, ele cria uma consciência crítica dessas relações. Sobre a 

formação do leitor, Orlandi assegura ainda que este processo ocorre durante toda a sua 

vida e por interações com o “universo natural, cultural e social em que vive” (1996, 

p.210). De tal modo, é fundamental que os alunos entendam as práticas de leitura como 

um processo aberto, onde deve-se levar em conta a relação do texto e do leitor para que 

ele se constitua como “sujeito de sua leitura” (ORLANDI, 1996, p.209-213). 

Assim, a leitura crítica é importante para que esse processo ocorra. Sousa afirma 

que para ler criticamente é necessário que ocorram duas ações em conjunto: 

   

(1) perceber não apenas como o autor produziu determinados 

significados que tem origem em seu contexto e seu pertencimento 

sócio-histórico, mas ao mesmo tempo, (2) perceber como, enquanto 

leitores, a nossa percepção desses significados e de seu contexto está 

inseparável de nosso próprio contexto e os significados que dele 
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adquirimos. É assim que podemos apreciar em toda a sua plenitude a 

complexidade da relação freireana palavra-mundo (2011, p.132). 

 

Moreno e Alix (2007) também fazem considerações acerca da leitura crítica. De 

acordo com os autores, para um indivíduo ler criticamente ele necessita reconstruir os 

significados, as intenções e ideologias que estão explicítas e, principalmente, implícitas 

no discurso. A partir dessa compreensão, ele deve ter condições de elaborar outros 

textos, a fim de se tornar mais participativo em sua sociedade  (MORENO; ALIX, 2007, 

p.59).  

Dessa forma, os autores discorrem sobre a importância de desenvolver 

estratégias de leitura crítica para alcançar essa compreensão profunda do texto. Por 

meio dessas estratégias, espera-se que o leitor seja capaz de   

 

(…) no aceptar a priori las ideas y razonamientos del autor, sin antes 

discutirlos reflexivamente, prestar atención cuidadosa a las diversas 

connotaciones de las palabras o de los enunciados, discrepar de 

cualquier afirmación, principio o teoría, combatir y cuestionar 

imprecisiones u opiniones contrarias; identificar puntos de vista, 

intenciones, distinguir posiciones y contrastarlos con otras alternativas 

(MORENO; ALIX, 2007, p.61). 

  

 Moreno e Alix (2007, p.60) ainda dissertam sobre o papel de professores 

críticos. Para eles, é importante que os educadores se atentem à variedade de textos em 

suas aulas, pois os alunos precisam interpretar, negociar, produzir e se comprometerem 

com esses discursos e tecnologias presentes na sociedade. Os autores também declaram 

que a leitura crítica deve ser promovida em todos os níveis educacionais, pois é 

necessário que os cidadãos estejam comprometidos criticamente com a realidade social 

e aprendam a respeitar, a tolerar e a ter solidariedade com os demais  (MORENO; 

ALIX, 2007, p.60-62).  

Desse modo, atividades que envolvam uma leitura crítica, nas aulas de espanhol, 

possibilitam que o aluno se construa como um sujeito crítico e aumentam sua 

participação na sociedade enquanto cidadão. Portanto, é importante que as aulas de 

espanhol “contemplem as práticas escritas como construtivas e constitutivas de sentidos 

para as diferentes sociedades e suas implicações para os sujeitos” (BAPTISTA, 2010, 

p.136). 

As atividades realizadas em sala de aula sob a perspectiva do letramento 

permitem o desenvolvimento da cidadania dos alunos, uma vez que eles têm a 



24 
 

possibilidade de entrar em contato com outras culturas e, assim, outras formas de se 

relacionar com o mundo. O letramento crítico busca transformar a percepção do aluno, 

torná-lo atento e questionador ao ato de ler. E, portanto, assumir “uma posição ou 

relação epistemológica no que concerne a valores, ideologias, discursos, visão de 

mundo” (BRASIL, 2006, p.98). Igualmente, o trabalho com gêneros discursivos é 

importante para os educandos, como veremos no próximo tópico.  

Como o presente trabalho está ancorado na produção de uma atividade didática, 

no próximo tópico, discorremos sobre os gêneros discursivos para as aulas de espanhol 

na Educação Básica. 

 

 

2.3 Gêneros discursivos 

 

Para tornar a sala de aula um ambiente de formação de sujeitos mais críticos e 

articulados à realidade, os gêneros discursivos têm ganhado destaque nas práticas dos 

docentes que atuam, principalmente, na Educação Básica. Baseando-se em estudos 

realizados pelo Grupo de Genebra, Lopes Rossi (2006, p.74) menciona que, ao trabalhar 

com os gêneros discursivos, o professor torna oportuno o desenvolvimento da 

autonomia de seus alunos nas atividades de leitura e de produção de textos. Por meio 

desse trabalho, os discentes tendem a associar as práticas de linguagem de diferentes 

situações de comunicação.  

Dessa forma, o professor pode orientar seu trabalho a partir de sequências 

discursivas diversificadas e de assuntos relevantes, propiciando o reconhecimento da 

situação de comunicação e atividades de compreensão de textos que visem à formação 

cidadã e crítica de seus educandos. Esse conhecimento dos gêneros discursivos       

  

(...) permite uma série de inferências, por parte do leitor, para a 

escolha vocabular, o uso de recursos linguísticos e não-linguísticos, a 

seleção de informações presentes no texto, a omissão de informações, 

o tom e o estilo, entre outros. São comentários que proporcionam aos 

alunos, ainda que de forma gradual, a percepção da relação dinâmica 

entre os sujeitos e a linguagem e a percepção do caráter histórico e 

social do gênero discursivo em estudo (LOPES-ROSSI, 2006, p.74).  

  

Os estudos de Bakhtin acerca dos gêneros discursivos nos ajudam a compreender 

e conceituar a natureza dos gêneros. Segundo o teórico, todas as atividades que 
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realizamos são permeadas pelo emprego da língua. Para realizar esse uso, utilizamos os 

enunciados, que podem ser orais ou escritos e são “concretos e únicos” (2003, p.261-

262). Além disso, apresentam características comuns em suas “condições específicas e 

as finalidades de cada referido campo”, como “o conteúdo temático, o estilo, a 

construção composicional”. Assim, Bakhtin conceitua os gêneros discursivos como 

“tipos relativamente estáveis de enunciados” (2003, p.262).   

Tais enunciados relativamente estáveis são infinitos para Bakhtin (2003, p.262) e 

estão diretamente relacionados com as incontáveis atividades humanas. Assim, os 

gêneros discursivos, tanto orais como escritos, apresentam uma grande variedade. À 

medida que uma nova atividade surge, também surge um gênero do discurso que se 

desenvolve e se solidifica nesse campo.  

Além de serem infinitos, os enunciados são historicamente marcados e mostram 

a relação da língua e da sociedade. Para Bakhtin, “os enunciados e seus tipos, isto é, os 

gêneros discursivos, são correias de transmissão entre a história da sociedade e a 

história da linguagem (2003, p.268)”. Os gêneros discursivos trazem consigo a cultura, 

as ideias e os discursos de um povo de uma determinada época da sociedade, além de 

mostrar que as transformações da língua e dos gêneros estão interligadas (BAKHTIN, 

p.268-269). 

Rojo e Barbosa se propõem a conceituar os gêneros discursivos por meio “dos 

principais traços do conceito bakhtiniano” (2015, p.15-16). Para as autoras, os gêneros 

são “entidades que funcionam em nossa vida cotidiana ou pública, para nos comunicar e 

para interagir com as outras pessoas” (p.16). Portanto, utilizamos essas entidades para 

diferentes situações comunicativas de nossa vida, das mais simples às complexas, sem 

perceber. E sobre esse uso no nosso cotidiano, Rojo e Barbosa (2015, p.18) asseveram 

que 

  

(...) tudo o que ouvimos e falamos diariamente se acomoda a gêneros 

discursivos (preexistentes, assim como o que lemos e escrevemos). 

Nossas atividades que envolvem linguagem, desde as mais cotidianas 

- como a mais simples saudação - até as públicas (de trabalho, 

artísticas, científicas, jornalísticas etc.) se dão por meio da 

língua/linguagem e dos gêneros que as organizam e estilizam, 

possibilitando que façam sentido para o outro.  

  

Rojo e Barbosa (2015, p.25) estabelecem ainda uma discussão acerca das 

diferenças de “enunciados”, “tipos de texto” e “gêneros de discurso”, por constatarem 
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que essas noções ainda causam muitas confusões. Ao conceituarem os enunciados, as 

escritoras seguem a mesma linha de pensamento de Bakhtin (2003), ao dizerem que são 

concretos e únicos e que produzem “significação e utilizam a língua/linguagem para sua 

materialização, constituindo o discurso” (p.25).  

Como tipos de texto, Rojo e Barbosa (2015, p.26) entendem como 

  

(...) classes, categorias de uma gramática de texto - portanto, "uma 

construção teórica" - que busca classificar os textos com base em suas 

características linguísticas (léxico, referenciação, sintaxe, relações 

lógicas de coerência e coesão, tipos e tempos dos verbos, natureza da 

composição). Esses tipos de texto mais conhecidos - descrição, 

narração, dissertação/argumentação, exposição e injunção (...).  

 

 Deste modo, o conceito de tipos de texto está relacionado às estruturas 

linguísticas e não leva em consideração os discursos que perpassam por esses textos. Ao 

contrário dos gêneros discursivos que estão relacionados aos conteúdos dos textos e 

como eles transmitem os conhecimentos das épocas em que foram concebidos. Por isso, 

para Rojo e Barbosa (2015, p.28) os gêneros discusivos são 

  

(...) formas de dizer, de enunciar, de discursar tramadas pela história 

de uma sociedade, de uma cultura e que nela circulam nos saberes das 

pessoas - um universal -, mas que só aparecem concretamente na 

forma de textos orais, escritos ou multimodais, isto é, aqueles que 

misturam várias modalidades de língua/linguagem (verbal, oral ou 

escrita; imagem, estática ou movimento; sons musicais).  

  

Em seus estudos sobre gêneros discursivos, Maingueneau os define como 

“dispositivos de comunicação que só podem aparecer quando certas condições sócio-

históricas estão presentes” (2013, p.67). Assim, para o autor, os gêneros são atividades 

sociais praticadas e compartilhadas por todos os indivíduos de uma sociedade. Por isso, 

Maingueneau diz que estão sujeitos a “um conjunto de condições de êxito (2013, p. 

72)”, sendo necessário que: o indivíduo tenha um comportamento adequado quando os 

utiliza; os participantes da situação comunicativa tenham seus papeis definidos; os 

gêneros estejam realizados dentro da uma situação específica; possuam um suporte 

material para a sua veiculação; estejam relacionados a uma organização textual; e 

tenham recursos linguísticos específicos (MAINGUENEAU, 2013, p.72-77). 

O autor também enfatiza a utilidade dos gêneros como o fator de economia e 

meio de assegurar a comunicação. Para Maingueneau, ao dominar vários gêneros 
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discursivos, o indivíduo faz uma “economia cognitiva” (2013, p.69-70). Assim, ao se 

deparar com uma campanha, por exemplo, ele a identifica por meio da sua configuração, 

mesmo que não tenha lido todos os enunciados. Por serem compartilhados na sociedade, 

os indivíduos já intuem que tipos de enunciados e conteúdos encontrarão nesses 

gêneros. 

Rojo e Barbosa (2015) trazem à reflexão os gêneros discursivos no contexto da 

hipermodernidade. Para as autoras, a escola deve estar atenta às mudanças que vêm 

ocorrendo com o avanço da tecnologia e ajudar os discentes com as novas demandas do 

mundo moderno.  Assim,  

  

(...) para que a escola possa qualificar a participação dos alunos, deve 

propiciar experiências significativas com produções de diferentes 

culturas e com práticas, procedimentos e gêneros que circulam em 

ambientes digitais: refletir sobre participações, avaliar a sustentação 

das opiniões, a pertinência e adequação de comentários, a imagem que 

se passa, a confiabilidade das fontes, apurar os critérios de curadoria e 

de seleção de textos/produções, refinar os processos de produção e 

recepção de texto multissemióticos (ROJO; BARBOSA, 2015, p.135).  

  

Portanto, como os gêneros discursivos são marcados socio-historicamente, cabe 

à escola torná-los parte da rotina do aluno, especialmente, aqueles com os quais eles não 

têm contato em seu cotidiano. Ao trabalhar diversos gêneros em sala de aula, os alunos 

entram em contato com outros discursos produzidos em diferentes esferas sociais e usos 

da linguagem. Por isso, é necessário que o trabalho do professor propicie o 

(re)conhecimento e o funcionamento desses gêneros, para que os alunos possam 

interagir com os que já existem e/ou os que venham a surgir. Assim, atividades com os 

gêneros propiciam a ampliação do conhecimento dos alunos e o desenvolvimento da sua 

capacidade crítica. 

Em relação às aulas de espanhol, os gêneros discursivos são materiais 

riquíssimos para a aprendizagem dos alunos. Ao ter contato com a diversidade das 

comunidades hispanofalantes, esses estudantes têm a possibilidade de conhecer e 

interagir com novas culturas, outros tipos de conhecimentos e outras formas de ver o 

mundo. Com isso, além da ampliação de seus saberes e de sua criticidade, eles 

enriquecem o seu repertório sociocultural. Igualmente, podem repensar a sociedade em 

que vivem através da sociedade do outro e desenvolverem noções de cidadania.  

Acreditando que a música pode favorecer essa interação, abordamos, na próxima 

seção, sua presença no ensino-aprendizagem de espanhol na Educação Básica. 
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2.4 A música no ensino-aprendizagem de espanhol 

 

A música está presente constantemente na vida do ser humano. Seja em casa, na 

rua ou até mesmo na escola, os indivíduos sempre estão em contato com essa arte. 

Entretanto, durante o período de escolarização, acreditamos que este recurso é pode ser 

melhor utilizado pelos professores dentro da perspectiva teórica defendida neste 

trabalho. 

Os professores de língua estrangeira são os que mais tentam incorporar a música 

em suas aulas. Esta dinâmica é realizada, comumente, sob o pretexto de que os alunos 

aprendam ou memorizem um vocabulário específico e ainda na introdução de atividades 

de compreensão auditiva. Em algumas situações, essas atividades servem como pretexto 

para os alunos cantarem e treinarem sua pronúncia. Devido a isso, propostas que 

envolvem música na sala de aula são julgadas, por vezes, como sem grande relevância 

para a formação dos estudantes.  

A música, em sua maioria, é vista como um “adendo”, normalmente figurando 

como atividades de apoio. Nos livros didáticos, não raro, aparecem no final da unidade 

como um “plus” para que os alunos se distraiam ou como um pretexto para atividades 

que visam a estrutura da língua. 

Entretanto, Caetano e Gomes (2012, p.74) corroboram que a música é um meio 

que os indivíduos encontraram para se expressarem e demonstrarem as suas emoções. 

Assim, a música é “um meio de comunicação existente na vida dos seres humanos”. A 

música pode ser uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem, pois  

 

[t]rabalhar no cenário educacional atual exige do professor a 

exploração do processo criativo no desenvolvimento de suas 

atividades funcionais, aumentando o repertório de linguagens e 

variações na realização de práticas pedagógicas. Dentre as várias 

linguagens inclui-se música (CAETANO; GOMES, 2012, p.74). 

 

 Os adolescentes consomem música diariamente, em especial, em língua 

estrangeira. Portanto, essa linguagem é bem próxima ao universo dos estudantes e um 

excelente recurso didático. Ao trabalhar músicas em sala de aula, o professor oferece 

estímulos para que esses jovens aprendam de forma mais satisfatória e os motiva a 

participar mais das aulas, visto que estão familiarizados com essa linguagem. Esse tipo 

de atividade permite o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo dos educandos. 
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 Dessa maneira, como corrobora Zampronha (2002, p.19), a música está 

intimamente relacionada às vivências e experiências do ser humano. Em relação ao seu 

uso no ambiente escolar, a autora assegura que  

 

[t]endo em conta que a música, esse modo peculiar de organizar 

experiências, atende diferentes aspectos do desenvolvimento humano 

(físico, mental, social, emocional e espiritual), acreditamos ser 

possível recortar seu papel como agente facilitador e integrador do 

processo educacional e sua importância nas escolas como 

multiplicador de crescimento (ZAMPRONHA, 2002, p.20). 

 

De certo modo, a música exerce poder sobre os indivíduos, pois favorece o 

aumento de energia e de eficiência, eleva o ânimo, diminui tensões, ansiedades e alivia 

o tédio. Além disso, a pesquisadora acrescenta que a música colabora no 

estabelecimento de nosso equilíbrio afetivo e emocional, propiciando desafogo e alívio 

de angústias (ZAMPRONHA, 2002, p.78). 

 Defendemos, portanto, que a música pode estimular a afetividade no ambiente 

escolar. Por entender que, muitas vezes, a escola se preocupa excessivamente com a 

apresentação dos conteúdos linguísticos, sem que o componente afetivo esteja vinculado 

a esse ensino, defendemos que a música pode unir a afetividade e a aprendizagem. 

Vygotsky (1987), ao abordar a relação entre a aprendizagem e o afeto, menciona que 

 

[a] sua separação como objetos de estudo é uma importante debilidade 

da psicologia tradicional pois que faz com que o processo de 

pensamento surja como uma corrente autônoma de “pensamentos que 

pensam por si próprios”, dissociada da plenitude da vida, das 

necessidades e interesses, das inclinações e dos impulsos pessoais de 

quem pensa. Tal pensamento dissociado terá que ser considerado quer 

como um epifenômeno sem significado, que não poderá alterar de 

maneira nenhuma a vida e a conduta de uma pessoa, quer como uma 

espécie de força primeira que influenciaria a vida pessoal de uma 

forma inexplicável, misteriosa (VYGOTSKY, 1987, p.14). 

 

Para Vygotsky (1987, p.14), o cognitivo e afetivo estão entrelaçados e, dessa 

forma, cada pensamento está relacionado a uma atitude afetiva. Os indivíduos são 

guiados pelas suas emoções e isso se reflete também no ambiente escolar. Por isso, 

acreditamos que os alunos que estão com o seu lado afetivo estabilizado tendem a ter 

mais facilidade em aprender os conteúdos escolares.  

O autor também discorre sobre a interação social no desenvolvimento do ser 

humano. Vygotsky (1991, p.24) assevera que as interações sociais influenciam as 
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características pessoais desses indivíduos. Assim, o seu desenvolvimento está atrelado 

ao momento sócio-histórico em que se encontram. O autor acrescenta ainda que 

 

[d]esde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 

atividades adquirem um significado próprio num sistema de 

comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são 

refratadas através do prisma do ambiente da criança. O caminho do 

objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. 

Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social (VYGOTSKY, 1991, p.24). 

 

Zampronha esclarece ainda que a música é “repertoriada em um contexto social, 

cultural e ideológico” (2002, p.21). Enquanto gênero discursivo, a música é dotada de 

pensamentos, ideias e intenções individuais e coletivas. Por isso, os alunos necessitam 

entender as “condições de produção da canção (...) às representações do ambiente físico, 

do estatuto social do sujeito que canta em relação ao seu público-alvo e do lugar social 

onde se dá a interação” (COBALCHINI; DIAS, 2007, p.7).   

 Segundo Rego (2016, p.44), várias áreas do conhecimento podem utilizar a 

música como recurso didático, pois ela abarca diferentes objetivos e práticas. Assim, 

consideramos que a música, além de ser um meio de favorecer o processo de ensino-

aprendizagem e estimular a afetividade dos alunos, também é um importante elemento 

cultural, que pode ajudar a estabelecer um diálogo entre cultura e ensino de espanhol. 

Aliado ao letramento crítico, apostamos que atividades que envolvam a música podem 

ser utilizadas para o desenvolvimento de um aluno mais crítico e para a construção de 

sua cidadania. Desenvolver atividades com música que vão além do estudo de gramática 

e memorização de vocabulário significa dar novos caminhos para esses trabalhos 

aplicados em sala de aula. 

 No próximo capítulo, discorremos sobre aspectos teóricos relacionados às 

atividades didáticas voltadas para o ensino de espanhol, além de apresentarmos uma 

proposta didática a partir das discussões teóricas aqui realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

3. ATIVIDADE DIDÁTICA PARA O ENSINO DE ESPANHOL 

 

Neste capítulo, discutimos sobre a importância da atividade didática (em 3.1), 

tomando como embasamento teórico as considerações de Leffa (2007), Solé (1992) e 

Moreno e Alix (2007). A seguir, discorremos sobre a atividade proposta nesta 

monografia, intitulada “El acoso en los países de Latinoamérica” (em 3.2), e sua 

metodologia de aplicação. 

 

 

3.1 Atividade didática 

 

A atividade didática é uma proposta constante nas práticas docentes. Isso ocorre, 

segundo Monteiro (2014), devido ao seu caráter organizador do trabalho pedagógico 

realizado em sala de aula, além de servir como uma ponte entre os estudantes e o que se 

deseja ensinar ou aprender. Para a autora, a atividade didática está relacionada 

 
(...) a decisões de duas ordens. De um lado, a definição de como 

encaminhar o trabalho pedagógico em sala de aula – os procedimentos 

de ensino-aprendizagem ou a forma pela qual professores e alunos vão 

interagir com o objeto de conhecimento. De outro lado, a definição 

sobre quais elementos ou propriedades do objeto de conhecimento 

deverão ser foco da atividade pedagógica, para possibilitar o processo 

de aprendizagem do aluno (MONTEIRO, 2014, p.[1]). 

 

  Em relação à confecção de materiais para o ensino de língua estrangeira, Leffa a 

compreende como “uma sequência de atividades que tem por objetivo criar um 

instrumento de aprendizagem” (2007, p.15). Para produzir um material, o autor assegura 

que os professores devem levar em consideração às necessidades de seus alunos. Essa 

análise garante que o material confeccionado atenda aos desejos educacionais dos 

estudantes e que esteja adequado ao seu nível de conhecimento. O autor também 

ressalta que esse material deve ser capaz de mobilizar os conhecimentos que os alunos 

já possuem para garantir o seu êxito (LEFFA, 2007, p.16). 

Ao analisar as necessidades dos alunos, os professores precisam definir os 

objetivos que os alunos têm que alcançar. Para Leffa, 

 

[a] definição clara dos objetivos dá uma direção à atividade que está 

sendo desenvolvida com o uso do material. Ajuda a quem aprende 

porque fica sabendo o que é esperado dele. Ajuda a quem elabora 
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material porque permite ver se a aprendizagem está sendo eficiente, 

facilitando, assim, a avaliação (2007, p.17).  

Igualmente, é importante definir os conteúdos que serão trabalhados em sala. De 

acordo com Leffa (2007), os alunos encontram dificuldades de relacionar o que 

aprendem em sala com a sua vida cotidiana. Portanto, não conseguem enxergar o valor 

dos conteúdos que aprendem na escola. É assim que 

 

[m]uitas vezes os alunos têm dificuldade de transferir para o mundo 

real aquilo que aprendem na escola. Não vendo aplicação prática para 

o conhecimento adquirido, acham-se muitas vezes donos de um 

conhecimento inútil. O uso de material autêntico pode ser uma 

maneira de facilitar essa transferência de aprendizagem (LEFFA, 

2007, p.27). 

 

Solé (1992) explicita a relação entre ler e aprender para que ocorra uma 

aprendizagem significativa. A autora assevera que quando um indivíduo utiliza a leitura 

para entender algo, além de transformá-la em um recurso útil para garantir o processo 

de aprendizagem, passa a adotar objetivos mais precisos, processa a informação que está 

recebendo, relaciona com as que já têm e as complementa ou modifica, de acordo com 

as suas necessidades. Assim, esse indivíduo se aproxima dos significados produzidos 

pelo autor do texto lido e também tem a possibilidade de conhecer novas perspectivas e 

opiniões sobre o que deseja aprender (SOLÉ, 1992, p.39). 

Solé (1992, p.62) corrobora ainda que o ensino de estratégias de compreensão 

leitora é de suma importância para a formação de leitores autônomos e capazes de 

aprender a partir da leitura. Para a autora, tais procedimentos de compreensão 

 

[t]ienden a la obtención de una meta: permiten avanzar el curso de la 

acción del lector, aunque no la prescriban en su totalidade; se 

caracterizan por el hecho de que no se encuentran sujetas a una clase 

de contenido o a un tipo de texto exclusivamente, sino que pueden 

adaptarse a distintas situaciones de lectura; implican los componentes 

metacognitivos de control sobre la propia comprensión, dado que el 

lector experto no sólo comprende, sino que sabe que comprende y 

cuándo no comprende (1992, p.61). 

 

Como estratégias de leitura, Solé (1992) apresenta três etapas que devem ser 

desenvolvidas a fim de aprimorar a competência leitora dos alunos: o antes, o durante e 

o depois da leitura. 

Na etapa que antecede a leitura, o professor deve ativar o conhecimento prévio 

para assegurar o êxito dos alunos na atividade proposta. A pré-leitura, de acordo com 
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Solé (1992, p.91-92), deve fornecer uma informação geral sobre o texto que será lido, 

ajudar os alunos a focarem em determinados aspectos do texto que despertam o 

conhecimento prévio e estimular os alunos a exporem o que já conhecem sobre o tema 

em sala.  

Durante a leitura, o aluno deve ser capaz de formular e verificar antecipações ou 

expectativas sobre o conteúdo do texto, assim como entender o seu sentido global. 

Também deve compreender as características do texto, identificar o ponto de vista do 

autor, interrogar o que lê e resumir as ideias do texto. Ainda nessa etapa, o aluno 

necessita esclarecer as palavras que não compreendeu, construir conclusões implícitas 

da leitura e identificar intertextualidades (SOLÉ, 1992, p.101-115).  

 Na terceira etapa, denominada pós-leitura, o aluno deve identificar a ideia 

principal e um resumo do texto. Além disso, deve reconhecer as ideias que estão 

explícitas e implícitas, inferir sobre informações do texto e avaliar o que foi lido 

(SOLÉ, 1992, p.117-138). 

 Anteriormente (em 2.2), discorremos sobre a importância da leitura crítica. 

Moreno e Alix (2007, p.64), com relação ao letramento crítico, asseveram que para que 

o aluno realize uma leitura crítica é necessário que ele compreenda e realize as seguintes 

competências: 1) cognitivas; 2) linguísticas e discursivas; 3) pragmáticas e culturais; e 

4) valorativas e afetivas. No quadro abaixo, destacamos, de forma sucinta, as 

características de cada competência. 

 

Quadro 1 – As competências da leitura crítica 

Competências Características 

Cognitivas 

 Possibilitar a construção de significados sobre o que foi lido; 

 Identificar o tema e o conteúdo do discurso; 

 Reconhecer opiniões e pontos de vista; 

 Ativar o conhecimento prévio e estratégias de construção 

inferencial; 

 Formular hipóteses e questionamentos sobre o texto; 

 Confrontar as ideias do texto com outros conhecimentos e 

discursos; 

 Detectar o ponto de vista e as intenções do autor; 

 Identificar as diferentes vozes no discurso; 

 Analisar os argumentos ou dados apresentados; 

 Questionar o texto e elaborar interpretações abrindo espaço 

para novas perspectivas. 

Linguísticas e  Identificar as características gramaticais, discursivas e 
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discursivas socioculturais; 

 Reconhecer o gênero discursivo; 

 Distinguir as estruturas do formato impresso e online; 

 Compreender as possibilidades do formato online no 

discurso. 

Pragmáticas e 

culturais 

 Identificar as diversas interpretações que um discurso pode 

apresentar e desenvolver a interpretação pessoal; 

 Entender as funções sociais e culturais na estrutura do 

discurso; 

 Investigar como o discurso do texto possibilita a manutenção 

do poder, do sistema de opressão e/ou desigualdades sociais; 

 Problematizar o conteúdo e a visão que circula no discurso; 

 Reconhecer as referências do autor, seu nível cultural e 

ideológico; 

Valorativas e 

afetivas 

 Analisar e compartilhar ideias sobre o conteúdo do texto; 

 Valorizar as mensagens e ideias que perpassam o texto; 

 Demonstrar repeito às diferentes ideias do discurso; 

 Mostrar uma atitude crítica ao ler o texto; 

 Relacionar o conteúdo do texto com valores e experiências 

pessoais; 

 Identificar ideias favoráveis e desfavoráveis e sugerir 

propostas para solucionar o problema identificado. 
Fonte: MORENO; ALIX (2007, p.64-67) 

 

 Na próxima seção, descrevemos como se produziu a construção da atividade 

didática proposta para este trabalho. 

 

 

3.2 Proposta didática: “El acoso en los países de Latinoamérica”. 

 

A atividade (ANEXO, p.58) tem como tema “El acoso en los países de 

Latinoamérica” e está voltada para o público do 1º ano do Ensino Médio. Esse assunto 

foi escolhido devido à notoriedade que ele ganha durante o Carnaval do Brasil. De 

acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (BRASIL, 

2019), os casos de assédio e violência sexual contra as crianças, adolescentes e 

mulheres aumentam durante essa festividade. Já com relação à série escolhida, esta se 

deve ao fato de que este momento se apresenta como uma nova etapa na vida dos 

alunos, pois estão ingressando no Ensino Médio e, consequentemente, lidando com 

novas formas de agir e pensar. Sendo assim, é importante que que sejam levados a 

ponderar sobre temáticas que fazem parte de nossa sociedade. 
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Para compor a atividade, escolhemos a música “Picky”, de autoria de Edgardo 

Beiro e Victor Delgado e interpretada por Joey Montana, que teve ampla divulgação e 

repercussão nos países hispânicos. Ao analisarmos a sua letra, acreditamos que podemos 

levar o aluno a refletir sobre casos de assédio. Como mencionado em 2.4, defendemos 

que a música é um repertório sociocultural e, portanto, o professor precisa estar atento 

ao seu conteúdo antes de levá-las para a sala de aula, pois corre o risco de reforçar 

determinados estereótipos. Na atividade, utilizamos os estereótipos machistas que 

encontramos na música para que os alunos façam uma análise sociocultural e, assim, 

reflitam o seu pensamento crítico e desenvolvam uma reflexão sobre a noção de 

cidadania. 

Como a música está relacionada aos pensamentos e discursos presentes em uma 

sociedade, acrescentamos uma notícia, cuja função é retratar as ações do ser humano em 

determinada época. Escolhemos a notícia “No es no: campaña en Brasil contra el acoso 

en Carnaval” de um site colombiano sobre uma campanha brasileira, para que os alunos 

possam refletir sobre a sua própria realidade por meio de um texto em língua 

estrangeira. Acreditamos que, ao relacionar dois discursos distintos, os alunos tenham 

uma maior oportunidade de questionar e compreender o tema. 

 O objetivo da atividade é oportunizar a reflexão dos alunos de espanhol na 

Educação Básica sobre o tema “assédio” nos países latino-americanos por meio dos 

gêneros discursivos música, notícia e campanha publicitária como forma de promover a 

consciência crítica e a formação cidadã dos alunos. Para alcançarmos esse propósito, 

buscamos: 1) desenvolver a capacidade de leitura crítica a partir dos gêneros “música”, 

“notícia” e “campanha publicitária” nos alunos; 2) ressaltar a importância da música 

como registro sociocultural; 3) levar os alunos a refletirem sobre uma questão social de 

seu país por meio do ensino-aprendizagem do espanhol como língua estrangeira; 4) 

fazer os alunos pesquisarem na Internet sobre o tema para selecionar e organizar os 

principais dados sobre o tema “El acoso en los países latinoamericanos”; e 5) propor a 

elaboração de um texto no gênero “campanha” acerca do tema, a partir dos 

conhecimentos construídos em sala e das pesquisas realizadas na Internet. 

 Em relação à organização, dividimos a atividade em pré-leitura, leitura e pós-

leitura baseando-nos nas estratégias de leitura de Solé (1992). Para construir as 

perguntas da compreensão leitora da música e da notícia, apoiamo-nos em Moreno e 

Alix (2007), a fim de que os alunos alcancem uma leitura crítica, de acordo com a nossa 

proposta. 
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3.2.1 Pré-leitura 

  

A pré-leitura (ANEXO, p.63) foi intitulada de “Para iniciar nuestras 

reflexiones”, com o intuito que o aluno perceba que nesta etapa ele será induzido a 

estabelecer algumas relações com o que será apresentado pelo professor. Nesta etapa, 

o(a) professor(a) apresentará as imagens relacionadas ao carnaval do Brasil e, por meio 

das perguntas elaboradas, prentende-se despertar o conhecimento prévio dos alunos e 

levá-los a formular hipóteses sobre o tema “assédio”. 

 Assim, na primeira aula, o(a) professor(a) mostrará duas imagens abaixo que 

estão relacionadas ao carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro selecionadas para a 

atividade para a sua turma. O(a) docente pede que os alunos observem as imagens com 

atenção, em silêncio e sem dar nenhuma informação sobre as fotos.  

 

Imagem 1 – Bloco de rua na cidade do Rio de Janeiro 
 

 

Disponível em: http://www.timeout.com.br/rio-de-janeiro/na-cidade/features/119/agenda-dos-blocos-do-

carnaval-de-rua. Acceso en 11 mar 2019. 
 

Imagem 2 – Foliões em um bloco de rua na cidade do Rio de Janeiro  

 

Disponible en: https://www.cenariomt.com.br/2019/02/25/pular-carnaval-pode-ser-o-inicio-de-uma-vida-

mais-saudavel-entenda/. Acceso en 28 abr 2019. 
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 Depois da análise das imagens, o(a) professor(a) fará as cinco seguintes 

perguntas: 

 

1) ¿Qué elementos podemos observar en las imágenes? 

Depois de analisar cuidadosamente as imagens, os alunos precisam fazer 

comentários e apontar os detalhes que encontraram. Os alunos devem indicar, por 

exemplo, o país e a cidade em que acreditam que as imagens foram realizadas, as cores 

predominantes, os enfeites presentes, as expressões faciais das pessoas e as roupas que 

estão usando. Todos esses elementos serão necessários para responder a questão 

seguinte. 

 

2) ¿A qué evento cultural crees que están relacionadas? 

Nesta questão, o aluno necessita relacionar os elementos não verbais das 

imagens apresentadas com uma informação extratextual. Então, a partir do que foi 

discutido na primeira pergunta, os alunos devem estabelecer uma relação desses 

elementos com a festividade do Carnaval, que é muito popular no Brasil. 

 

3) ¿Por qué a muchas personas les gusta ir a ese evento? 

Nessa pergunta, os alunos também trarão informações extratextuais e de seu 

conhecimento de mundo. O(a) professora(a) pode estabelecer um quadro com os 

motivos apresentados pelos discentes. Esse quadro pode englobar aspectos positivos e 

negativos, para que, gradualmente, eles possam ir construindo os conhecimentos 

necessários para a leitura. 

 

4) Y a ti ¿te gusta participar de esa festividad? ¿Por qué? 

As respostas apresentadas pelos alunos serão de ordem pessoal. É importante 

que o(a) professor(a) explore os motivos pelos quais esses alunos gostam ou não de 

participar dessa festividade. 

 

5) Escribe a continuación puntos positivos y negativos que podemos encontrar en 

ese evento. 

Na última questão, os alunos devem ressaltar os pontos positivos e negativos do 

Carnaval de acordo com os seus conhecimentos. O(a) professor(a) deve ter um cuidado 

maior para que os estudantes respondam com seriedade. É importante que no aspecto 
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negativo apareça o tema do assédio, para que eles possam fazer a relação da pré-leitura 

com os textos que serão lidos na leitura.  

Essa etapa pode ser realizada oralmente e em português. Se a turma conseguir se 

expressar bem em espanhol, as perguntas podem ser respondidas nessa língua 

estrangeira. Entendemos que há alunos que já vem estudando espanhol desde o início do 

Ensino Fundamental II e outros que ainda não passaram pelo aprendizado do idioma. 

Assim, deixamos o critério de escolha do idioma para responder as perguntas a cargo 

do(a) professor(a) regente. 

Caso o(a) professor(a) sinta que a turma não está atenta as imagens, os alunos 

devem ser questionados sobre 1) o que estão vendo; 2) sobre as pessoas que estão 

participando (se estão felizes ou tristes, as roupas que estão usando, por exemplo); 3) 

qual país eles acreditam que as imagens foram realizadas; e 4) e por que estão reunidas 

na rua. Após, realizar as perguntas estabelecidas nas atividades.  

Além desses pontos, também é necessário que o(a) professor(a) faça com que 

todos os alunos participem na mesma medida. Se possível, pode ser perguntado aos 

alunos situações de assédio ou importunação sexual que já presenciaram ou sofreram 

durante o Carnaval ou em outra circunstância. 

 

3.2.2 Leitura  

  

A leitura foi intitulada de “Para saber más” (ANEXO, p.64), para que o aluno 

reconheça que neste tópico os seus conhecimentos serão ampliados em relação ao tema 

apresentado. Para esta etapa, selecionamos os seguintes textos: 1) Música – “Picky” 

(ANEXO, p.65); e 2) Notícia – “No es no: campaña en Brasil contra el acoso en 

Carnaval” (ANEXO, p.70). Cabe ressaltar que na atividade elaborada, a música é o 

ponto de partida para a discussão sobre o tema “assédio” e, a partir desse gênero, 

ampliamos essa etapa com o gênero discursivo notícia.  

Para abordar o passo-a-passo da aplicação da etapa de leitura, dividimos este 

tópico para abordar os gêneros discursivos separadamente. 

 

A) Gênero discursivo – Letra de música 

 

Nesta etapa, o(a) professor(a) apresenta a música "Picky" (ANEXO, p.65), de 

ampla repercussão nos países latinos. O(a) professor(a) precisará distribuir fotocópias 



39 
 

com a letra da música desordenada e os alunos devem escutá-la para organizar suas 

estrofes. A primeira reprodução da canção deve ser de identificação e na segunda, os 

alunos têm que enumerar as estrofes. Caso seja necessário, o(a) professor(a) pode 

executar a música mais uma vez para que os alunos tenham mais tempo de finalizar a 

tarefa. Essa atividade inicial tem como intuito familiarizar os alunos com a letra da 

música e, com isso eles poderão gradualmente construir sua leitura crítica. 

Depois de organizarem a letra da música, o(a) professor(a) deve projetá-la na 

íntegra para que os estudantes verifiquem se as suas respostas estão corretas. A seguir, 

exibir a música completa e ordenada normalmente para que vejam como ela se 

apresenta e se desejarem, os alunos podem cantar a música. 

Após essa etapa de correção, o(a) professor(a) pode  ampliar o conhecimento de 

seus alunos sobre a música e realizar o seguintes questionamentos: 1) se os alunos 

ouvem músicas em espanhol e quais os cantores; 2) se já conhecem a canção, se 

gostaram do ritmo, se entenderam a letra e o que acharam dela; 3) se conhecem o ritmo 

Reggaeton e apresentar um breve panorama sobre ele; 4) quais palavras não entenderam 

na letra da música e estabelecer um quadro de vocabulário. A partir da percepção que os 

alunos tiveram, pode-se abrir um breve debate, para que se sintam mais seguros em 

responder as perguntas relacionadas ao texto. Buscamos mostrar que o trabalho aqui 

realizado tem como ponto de partida o gênero discursivo letra de música , acompanhado 

de outros gêneros para a ampliação da discussão da temática apresentada. Assim, a 

música não é vista apenas como um “adendo” ao conteúdo visto em sala de aula. 

 A compreensão leitora apresenta nove questões e o(a) professor(a) deve dispor 

de um tempo para que os alunos possam fazer a leitura e respondê-las. As questões são: 

 

1) ¿Cuál es la temática abordada en la música? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Identificar o tema da música. 

Padrão de resposta: A música retrata um caso de assédio. 

 

2) ¿Cuáles son los personajes retratados? ¿Quién es el yo lírico? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivos:  

1) Localizar os personagens que aparecem na narrativa da letra da música;  

2) Identificar o enunciador da canção. 
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Padrão de resposta: Os personagens são um homem e uma mulher. O eu lírico é o 

homem. 

 

3) Entresaca del texto fragmentos en los que podemos identificar a los personajes. 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Selecionar os fragmentos que comprovem a existência dos personagens por 

meio das diferentes vozes do discurso. 

Padrão de resposta: Podemos identificar os personagens nos seguintes trechos:  

Homem - Ella me mira como si fuera un payaso (o substantivo “payaso” está no 

masculino); 

Mulher - Conmigo ella no quiere bailar (Presença do pronome “ella”). 

 

4) El título de la canción es “Picky”, una expresión en inglés que significa 

“exigente”. ¿De qué forma el contenido de la música se relaciona a su título? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Identificar opinião do enunciador. 

Padráo de resposta: A letra da música nos remete a ideia de que mulher não quer 

dançar ou falar com o homem, porém não apresenta o motivo desse rechaço. Por tal 

fato, o enunciador crê que ela é exigente e por isso não aceita os seus convites para 

dançar. 

 

5) En “Si yo le salgo por la izquierda / Se va pa’ la derecha / No sé lo que le pasa / 

Conmigo ella no quiere bailar”, ¿qué se puede inferir de ese fragmento 

entresacado del texto? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivos:  

1) Deduzir o ponto de vista do enunciador. 

2) Analisar e problematizar o conteúdo do texto. 

Padrão de resposta: Infere-se que a mulher não quer dançar com o enunciador e 

mantém distância dele, como uma forma de recusa para o convite de dançar. 

 

6) En “Y es que yo no entiendo porque tú me tratas así”: 

I. El uso del presente del indicativo, en ese contexto, es utilizado para: 

(A) relatar una acción en tiempo real. 
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(B) hablar de acciones habituales. 

(C) dar instrucciones. 

(D) hablar del futuro. 

II. A partir de la respuesta anterior, comenta cómo esta estructura lingüística 

refuerza el comportamiento de los personajes. 

Competência: Linguística e discursiva. 

Objetivos:  

1) Utilizar os conhecimentos gramaticais para refletir sobre o fragmento destacado. 

2) Entender como essa estrutura gramatical reforça os conhecimentos construídos por 

meio da análise da música. 

Padrão de resposta:  

I. B 

II. Ao utilizar essa estrutura, o enunciador demonstra que constantemente é rechaçado 

pela mulher que deseja. 

 

7) ¿Cómo podemos relacionar la música con el Carnaval? 

Competência: Pragmática e cultural. 

Objetivos:  

1) Relacionar os conhecimentos construídos na pré-leitura com a música.  

2) Aprimorar a capacidade de interpretação do aluno aos discursos apresentados.  

Padrão de resposta: A situação que encontramos na música acontece com frequência 

nesse evento. As mulheres são as que mais sofrem com casos de assédio no Carnaval. 

 

8) ¿Qué crees de la actitud del enunciador de la letra de la música? Justifica. 

Competência: Valorativa e afetiva. 

Objetivo: Adotar uma atitude crítica perante o tema identificado na música. 

Padrão de resposta: Resposta pessoal. Espera-se que os alunos relacionem as suas 

experiências pessoais e valores para demonstrar uma atitude crítica perante ao que foi 

lido. 

 

9) Imagina que el enunciador de la canción es tu amigo, ¿qué consejos le darías? 

Explica. 

Competência: Valorativa e afetiva. 

Objetivo: Sugerir propostas para solucionar o problema identificado. 
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Padrão de resposta: Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes relacionem as suas 

experiências pessoais e valores para mostrar uma proposta que interfira no caso de 

assédio, imaginando que o enunciador é seu amigo. 

 

Outra possibilidade de trabalho para o(a) docente é pedir aos alunos que 

selecionem, em português ou em espanhol, letras de músicas que retratem casos de 

assédio e tecer um pequeno comentário, em espanhol,  a respeito do que foi transmitido, 

os publiquem na página da turma em alguma rede social ou blog. É importante que eles 

analisem sobre as músicas que ouvem ou que estejam circulando na mídia e levem os 

demais a refletirem sobre o tema. Após a conclusão dessa etapa, os alunos devem seguir 

a leitura com um novo gênero discursivo. 

 

B) Gênero discursivo – Notícia  

 

Nesta etapa, apresentamos a notícia intitulada “No es no: campaña en Brasil 

contra el acoso en Carnaval” (ANEXO, p.70). O(a) professor(a) deve distribuir 

fotocópias do texto para a sua turma. A leitura do texto também pode ser realizada em 

dupla ou em pequenos grupos. Sugerimos que somente após essa etapa, o(a) 

professor(a) leia o texto em voz alta. Se possível, também pode pedir para que os alunos 

revezem a leitura do texto. 

 Outra possibilidade trabalho é levantar o conhecimento prévio dos alunos 

através da leitura do título da notícia. O(a) professor(a) pode suscitar algumas questões 

sobre a campanha para que os alunos se sintam mais motivados e seguros em realizar a 

leitura do texto. Após a leitura da notícia completa, o professor pode fazer um pequeno 

debate sobre a campanha e o assédio. Caso os alunos tenham dúvida sobre o 

vocabulário, o(a) professor(a) pode estabelecer um quadro com as palavras 

desconhecidas. E, dependendo do nível da turma, as respostas da compreensão leitora 

podem ser em português ou espanhol. 

A compreensão leitora compreende sete perguntas e são elas: 

 

1) La noticia habla de  la campaña “Não é não” creada por un grupo de amigas 

brasileñas. ¿Cuál es la principal medida de la campaña? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Identificar uma informação explícita do texto.  
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Padrão de resposta: A principal medida é distribuir tatuagens com os dizeres "Não é 

não" para conscientizar as pessoas sobre o assédio sexual durante o carnaval. 

 

2) En el texto, el Carnaval es retratado como “la fiesta de los excesos”. ¿Por qué 

crees que se refieren así a ese evento? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Elucidar um conhecimento extratextual por meio de seu repertório 

sociocultural.  

Padrão de resposta: Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que no 

Carnaval as pessoas tendem a tomar decisões e ter atitudes baseadas na emoção. E 

também por algumas pessoas fazerem uso exagerado de substância lícitas e ilícitas. 

 

3) Identifica en la noticia los argumentos que algunas personas utilizan para 

justificar el acoso. 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Encontrar informações explícitas na notícia. 

Padrão de resposta: Os argumentos apresentados para justificar tal ato são: muitas 

pessoas ainda acreditam que o assédio ocorre porque as mulheres estão nas ruas, por 

causa da sua roupa ou porque gostam de participar de eventos como o Carnaval, por 

exemplo. 

 

4) En el fragmento “algunos hombres se han acercado al colectivo para confesarles 

cómo los tatuajes les han hecho pensar”, ¿qué se puede inferir de esa declaración? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Inferir sobre uma informação do texto.  

Padrão de resposta: Infere-se que aos poucos a campanha está alcançando o seu 

objetivo de conscientizar o público masculino sobre o problema de assédio enfrentado 

pelas mulheres. 

 

5) Luka, una de las idealizadoras de la campaña “Não é não”, dice que el 

movimiento “tiene como objetivo principal dejar de existir”. ¿Por qué el objetivo 

es que la campaña deje de existir? Justifica. 

Competência: Pragmática e cultural. 

Objetivos: 
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1) Detectar uma informação implícita ao texto. 

2) Analisar e problematizar uma informação do texto. 

Padrão de resposta: Porque Luka espera que em breve os casos de assédio no carnaval 

deixem de existir e que as mulheres possam se divertir em paz. Então, quando isso 

acontecer, a campanhã “Não é não” não será mais necessária. 

 

6) La campaña distribuye tatuajes, pero ¿qué otras medidas que pueden ser 

tomadas para reducir el acoso en el Carnaval? Menciona dos medidas que crees 

que podrían ayudar a reducir el acoso en ese evento. 

Competência: Valorativa e afetiva. 

Objetivo: Sugerir propostas para solucionar o problema identificado. 

Padrão de resposta: Resposta pessoal. Exemplos de medidas que os alunos podem 

citar: 

1) Mais policiamento nos blocos/nas ruas;  

2) Delegacia da Mulher com funcionamento de 24h para receber as vítimas;  

3) A prefeitura investir em tecnologia para identificar os agressores durante os blocos; 

4) Cartazes da campanha espalhados pelas ruas;  

5) Os blocos devem emitir alertas contra o assédio de tempo em tempo;  

6) Campanhas de conscientização nas redes sociais antes e durante o carnaval sobre o 

assédio. 

 

7) ¿Cómo la música “Picky” puede relacionarse con la campaña “Não é não”? 

Explica. 

Competência: Valorativa e afetiva. 

Objetivo: Relacionar e compartilhar os conhecimentos construídos durante a etapa da 

leitura. 

Padrão de resposta: Resposta pessoal. Espera-se que os alunos entendam que 

campanhas como “Não é não” visam reduzir ou acabar com os casos de assédios. 

Portanto, se o enunciador da música “Picky” conhecesse campanhas como essas, ele 

teria a chance de refletir sobre a sua postura e aceitar a vontade da mulher que o 

rechaça. 

 

Se possível, o(a) docente também pode solicitar que os alunos busquem notícias 

sobre assédio nos países hispânicos e no Brasil. Os alunos necessitam tecer comentários 
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ou elaborar frases, em espanhol, que reflitam sobre este tipo de conduta machista. Esses 

textos podem ser publicados, como já mencionado anteriormente, na página da turma 

em alguma rede social ou blog. Após a finalização dessa etapa, os alunos devem seguir 

para a pós-leitura. 

 

3.2.3 Pós-leitura 

 

Em “Es hora de actuar” (ANEXO, p.74), os alunos serão levados a propor 

soluções para amenizar o problema apresentado durante a realização da proposta 

didática. Nas etapas finais, eles produzirão campanhas de conscientização contra o 

assédio. Na pós-leitura, o(a) docente deve estabelecer com os alunos como as tarefas 

serão realizadas. São elas: 

 

Quadro 2 - El acoso en los países de Latinoamérica 

I. El acoso en los países de Latinoamérica 

 

Como hemos visto, la campaña brasileña “Não é não” ha sido creada con el 

objetivo de disminuir los casos de acoso sexual durante el Carnaval. Sin embargo, a lo 

largo de los años, las mujeres, siguen sufriendo con ese problema. Pero... ¿qué sabemos 

sobre los tipos de acoso que sufren? ¿Cuáles son los datos oficiales sobre este 

problema? ¿Cómo se enfrentan las mujeres?  

Para saber más sobre este tema, deberán: 

 

1) Sortear un país de Latinoamérica. 

 

2) Buscar artículos, noticias, datos, gráficos sobre casos de acoso del país elegido. 

 

3) Seleccionar hasta tres textos y hacer resúmenes de los principales puntos 

investigados (Como los principales tipos de acoso, datos oficiales, movimientos 

creados por las mujeres para hacer frente al problema...). 

Fonte: PIRES, 2019. 

 

O primeiro momento é “El acoso en los países de Latinoamérica”, no qual o 

tema é reapresentado e, desse modo, o professor pode levantar algumas questões 
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oralmente, como quais são os tipos de assédio que as mulheres sofrem em seu cotidiano, 

como elas enfrentam isso e quais são os dados desses países. Para realizar essa 

investigação, a turma pode ser dividida em grupos  para, em seguida, ocorrer o sorteio 

com os nomes dos países que fazem parte da América Latina. Caso o Brasil não seja 

sorteado, o(a) professor(a) pode realizar a pesquisa, para que os alunos conheçam os 

dados do nosso país.  

Em seguida, os grupos devem procurar sobre os diferentes tipos de assédio que 

as mulheres sofrem em textos como notícias, dados, gráficos, por exemplo. Os alunos 

devem selecionar os três melhores materiais encontrados e fazer um resumo com os 

principais pontos para apresentar em classe para os demais colegas. É importante que os 

alunos realizem essa pesquisa na internet, para que tenham acesso a diferentes tipos de 

materiais. Se a escola contar com um laboratório de informática com internet, a 

investigação pode ser realizada durante um tempo de aula. Caso isso não seja possível, a 

pesquisa deve ser realizada em casa. E o professor também pode disponibilizar um 

tempo para que os integrantes dos grupos possam apresentar os materiais pesquisados e 

entrem em consenso quais serão apresentados para turma. E, assim, juntos farão o 

resumo dos principais pontos a serem apresentados para a turma. 

 

Quadro 3 - Presentando la investigación a la clase 

II. Presentando la investigación a la clase… 

 

En 10 minutos, presenten de forma lógica y organizada el resumen de los 

principales puntos de los textos seleccionados. Tras la presentación de los grupos, 

hagan un ranking de países donde las mujeres enfrentan más acosos, de acuerdo con las 

encuestas realizadas. 

Fonte: PIRES, 2019. 

 

Em “Presentando la investigación a la clase”, os alunos farão a exposição do 

resumo do material que pesquisaram na internet em dez minutos. Essa apresentação 

pode ser exibida em Power Point, se a escola contar com um projetor. Se isso não for 

possível, o grupo pode organizar o conteúdo no Word e realizar cópias para entregar 

para a turma. O conteúdo deve estar organizado de forma lógica e coerente. Também é 

importante que os alunos mencionem as fontes consultadas. Depois que todos os grupos 

se apresentarem, os alunos terão que entrar em consenso para construírem um ranking 
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dos países onde as mulheres mais sofrem assédio, de acordo com as pesquisas. Essa 

etapa deve ser realizada em dois tempos de aula. Caso o professor não tenha essa 

disponibilidade, o tempo de apresentação deve ser reduzido ou o número de grupos, 

como citado anteriormente. 

 

Quadro 4 - ¡Manos a la obra! ¡A preparar una campaña...! 

III. ¡Manos a la obra! ¡A preparar una campaña...! 

 

Hay varias campañas creadas con el fin de concientizar a las personas sobre el 

acoso. A continuación se encuentra una campaña contra el acoso callejero del Gobierno 

de Mendoza (Argentina). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponible en: http://www.sitioandino.com.ar/n/194787-campana-contra-el-acoso-callejero/.  Acceso en 

12 mar 2019. 

 

La propuesta es que elijan un tipo de acoso y crean una campaña para 

concientizar a las personas. Para tanto, pueden seguir las intrucciones a continuación: 

 Definir el objetivo; 

 Determinar el público objetivo; 

 Decidir qué se quiere comunicar; 

 Identificar qué medios de difusión pueden usar; 

 Especificar los recursos materiales necesarios; 

 Elaborar los medios y soportes de difusión. 

Fonte: PIRES, 2019. 

 

 Em "¡Manos a la obra! ¡A preparar una campaña!", os alunos deverão realizar 

uma campanha para conscientizar a população sobre os diferentes tipos de assédio e 

como denunciá-los. Mas, antes de apresentar a proposta de trabalho, o professor deve 

apresentar a campanha contra o assédio nas ruas realizado pelo governo de Mendonça, 
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na Argentina. O professor, além de explorar todos os elementos verbais e não verbais da 

imagem, precisará destacar os elementos que uma campanha deve possuir.  

Depois de explorar todos esses elementos, o(a) professor(a) deve apresentar a 

proposta da campanha e explicar o passo-a-passo de sua construção. Os grupos 

precisam entrar em acordo para que cada campanha abranja um tipo diferente de assédio 

que eles identificaram nas pesquisas. Essa etapa deve ser realizada em sala de aula para 

que o professor acompanhe e verifique se os alunos realmente estão participando da 

elaboração da campanha. É importante que todos participem para que o objetivo da 

atividade seja alcançado. 

 

Quadro 5 - ¡A revisar la campaña! 

IV. ¡A revisar la campaña! 

 

Ahora revisen la campaña que construyeron. Observen si: 

a) el contenido está relacionado con el objetivo propuesto; 

b) el lenguaje utilizado está relacionado con el público objetivo; 

c) la campaña está bien organizada y estructurada; 

d) hay errores ortográficos y de vocabulario. 

Fonte: PIRES, 2019. 

 

 Em “¡A revisar la campaña!”, os grupos devem rever a campanha que 

organizaram e identificar se há pontos que ainda precisam ser melhorados. Os alunos 

devem verificar se o conteúdo está relacionado ao objetivo proposto, se a linguagem 

utilizada está de acordo com o público-alvo, se a campanha está bem organizada e 

estruturada e se há erros ortográficos e de vocabulário em espanhol. Nesse último item, 

os alunos devem contar com a ajuda do(a) professor(a). Caso a carga horária da 

disciplina seja curta, essa etapa pode ser realizada durante a preparação da campanha ou 

em casa. Se o(a) professor(a) optar que essa etapa seja realizada em casa, é importante 

ter um cuidado com essa revisão. Além de realçar o que deve ser revisado, é interessante 

enviar outras campanhas para que os alunos tenham mais materiais disponíveis para 

comparar os seus trabalhos. 
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Quadro 6 - Su campaña en la escuela y en Internet 

V. Su campaña en la escuela y en Internet 

 

Su campaña ya está lista y revisada. Por lo tanto, ahora deben exponerla en el 

lugar indicado por la profesora. Si posible también pueden exponerla en las redes 

sociales, para que más personas tengan acceso al tema. 

Fonte: PIRES, 2019. 

 

 Em “Su campaña en la escuela y en Internet”, depois que as campanhas 

estiverem revisadas, os alunos devem apresentá-las para os demais grupos. Elas devem 

ser impressas e expostas em mural dentro da sala ou em outro espaço indicado pelo(a) 

professor(a). Após serem fixadas, os grupos devem explicá-las para os demais grupos. 

Se houver possibilidade, essas campanhas também podem ser apresentadas para as 

outras turmas da escola no horário do intervalo. Assim, os alunos terão a possibilidade 

de conversar com os colegas de outras turmas sobre o tema e expor o que pesquisaram. 

As campanhas também podem ser publicadas nas redes sociais dos alunos ou, caso haja, 

alguma página da escola. Dessa forma, o trabalho dos alunos terá mais visualizações e 

cumprirá o seu objetivo de conscientizar as pessoas sobre o assédio, um tema tão 

importante e negligenciado pela sociedade.  

No próximo capítulo, discorremos sobre os dados que esperamos obter com a 

aplicação desta atividade com alunos de espanhol do 1º ano do Ensino Médio da 

Educação Básica. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, discutimos sobre os resultados que esperamos obter com a 

aplicação da atividade “El acoso en los países de Latinoamérica”, uma proposta didática 

para turmas de 1º ano Ensino Médio da Educação Básica. 

Com a atividade que apresentamos neste estudo, buscamos mostrar que uma 

atividade partindo do gênero discursivo letra de música pode ser utilizada e ampliada a 

outros gêneros dentro de uma proposta contextualizada e crítica. A música é um dos 

reflexos da cultura de um país. Portanto, como repertório sociocultural, os alunos 

precisam estar atentos ao momento em que determinada música foi composta, que 

ideias perpassam sua temática, identificar as diferentes vozes apresentadas no discurso e 

como ela pode ajudar na manutenção ou rompimento de determinados estereótipos. 

Ainda com relação a esta proposta, esperamos que os alunos alcancem as 

competências de leitura crítica estabelecidas por Moreno e Alix (2007), mencionadas 

em 3.1. Assim, o aluno terá ferramentas para analisar o que lê, as ideias explícitas e 

implícitas do texto, reconhecer pontos de vista do autor. Também obterá instrumentos 

para acessar e entender os registros socioculturais de uma sociedade. Dessa forma, os 

alunos desenvolverão o seu raciocínio crítico, o exercício de sua cidadania e a 

compreensão de seu entorno (MORENO; ALIX, 2007, p.64). 

 Na pré-leitura, apresentamos duas imagens relacionadas ao Carnaval para que os 

alunos reflitam sobre a sua própria cultura por meio da observação das fotos e da 

linguagem não verbal. Ao trazermos um evento nacionalmente conhecido, acreditamos 

que os alunos se sentirão motivados e encorajados em participar da discussão 

estabelecida por meio das perguntas apresentadas. Além disso, buscamos que se 

concentrem no conteúdo a ser desenvolvido. 

 Essa discussão prioriza os conhecimentos que os alunos já possuem sobre um 

determinado assunto e as suas experiências pessoais. Assim, apostamos que se sentirão 

valorizados ao poderem relatar e compartilhar suas ideias e histórias. Os alunos também 

poderão refletir sobre situações positivas e negativas que podem acontecer no Carnaval. 

Com isso, terão que ouvir, respeitar e dialogar com ideias diferentes e conflitantes em 

sala de aula. 

 Ainda nesta etapa, os estudantes precisarão formular hipóteses, identificar 

pequenas pistas e despertar o seuconhecimento prévio sobre o tema que será 
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apresentado na próxima etapa. Com essas habilidades, ele se sentirá mais seguro em ler 

os textos apresentados na etapa da leitura. 

 Na etapa de leitura, os discentes terão que adotar uma postura crítica perante aos 

textos. Esperamos que eles confirmem ou rechacem as hipóteses que formularam na 

pré-leitura, relacionem os conhecimentos que já possuem do tema assédio com os que 

estão adquirindo e, assim, construam significados a partir dos textos apresentados. 

Dessa forma, esperamos que os alunos possam fortalecer suas habilidades durante o 

processo da leitura. Além disso, que se tornem sujeitos conscientes e autonômos da 

construção de seu conhecimento.   

 Ao dar início a fase de leitura propriamente dita com o gênero letra de música, 

sugerimos a possibilidade de um exercício de compreensão auditiva. Acreditamos ser 

importante trabalhar essa destreza em língua estrangeira, embora este não seja o 

objetivo deste trabalho. No entanto, ao realizá-la, os alunos poderão começar a construir 

sua leitura. Com a leitura crítica, esperamos que eles identifiquem o tema e as diferentes 

vozes que aparecem no discurso, localizem informações explícitas e implícitas, façam 

inferências, reconheçam o ponto de vista do enunciador, problematizem o conteúdo 

apresentado, demonstrem conhecimento gramatical, afirmem sua capacidade de 

interpretação ao discurso apresentado, adotem uma atitude crítica perante o tema 

abordado na música, sugiram ideias e propostas para sanar o problema detectado e 

relacionem os conhecimentos produzidos durante a pré-leitura. 

 Por último, com o gênero notícia, expectamos que os alunos ampliem e 

consolidem os seus conhecimentos sobre o assunto. Portanto, com a leitura crítica da 

notícia, esperamos que os alunos localizem informações explícitas e implícitas, realizem 

inferências, relacionem conhecimentos que já possuem com o texto, identifiquem o 

ponto do vista do entrevistado, analisem o discurso apresentado, que sugiram propostas 

e relacionem e compartilhem os conhecimentos construídos durante a etapa da leitura.  

  Na etapa de pós-leitura, buscamos, ao pedir que elaborem uma campanha, que 

saibam ouvir, dialogar e tomar decisões em conjunto. Com a pesquisa de diversos textos 

sobre o assédio em diferentes países, os alunos selecionarão e farão resumos dos textos 

encontrados na internet. Depois, organizarão o que acham mais importante para 

compartilhar com os colegas de turma. Portanto, os educandos serão sujeitos ativos na 

construção de seu conhecimento. 

 Ao realizar a produção escrita, esperamos que os alunos consigam conciliar as 

diferentes ideias que apareçam durante o processo de escrita e que percebam a 
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necessidade de revisar  o texto confeccionado. Para isso, adotarão uma postura crítica 

para analisar se a produção se enquadra no gênero solicitado, se o conteúdo e a 

linguagem estão adequados e se há erros ortográficos e de vocabulário. 

 Acreditamos que uma proposta didática assim elaborada esteja em sintonia com 

a proposta de letramento crítico e de gêneros discursivos, defendida nesta monografia e 

já ressaltada em documentos nacionais de educação, como os PCNEM (BRASIL, 2000) 

e as OCEM (BRASIL, 2006). 

 Dessa forma, o trabalho com a música, um gênero tão popular entre os 

estudantes, permite que o professor ofereça, mas que, igualmente, estimule um conteúdo 

mais atrativo e dinâmico, pois faz com que os alunos adotem uma postura crítica 

perante os textos que leem, relacionem os seus conhecimentos e experiências pessoais e 

reflitam como alguns discursos ajudam na conservação de estereótipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo surgiu de inquietações oriundas da graduação e que seguiram 

comigo na especialização. A música faz parte da vida do ser humano e, por essa razão, 

poderia ser explorada de outras formas no ambiente escolar, uma vez que é importante 

fazer um elo entre o que se aprende na escola, o conhecimento de mundo e as 

experiências pessoais e afetivas dos alunos. 

Sendo assim, neste trabalho, apresentamos uma proposta didática de 

compreensão leitora para alunos de 1º ano do Ensino Médio da Educação Básica, com o 

objetivo de promover a consciência crítica e a formação cidadã dos alunos sobre o tema 

assédio. A atividade tem como base o gênero letra de música e, a partir dele, ampliamos 

a temática com os gêneros notícia e campanha. Para a sua elaboração, foram levados em 

consideração o tema, a faixa etária da turma, as orientações sobre as aulas de espanhol 

estabelecidas nos documentos de educação e os estudos de autores como Solé (1992) e 

Moreno e Alix (2007). 

 O ensino de espanhol na escola, geralmente, está atrelado ao conhecimento das 

regras gramaticais e memorização de vocabulários. Com isso, os alunos tendem a pensar 

que essa disciplina não tem importância em sua formação e, portanto, é visto apenas 

mais um obstáculo a ser superado para terminar o ano letivo.  

 Como vimos, as OCEM (BRASIL, 2006) e os PCNEM (BRASIL, 2000) já 

visavam a formação de um sujeito crítico e atuante em sua sociedade. Assim, um 

trabalho pautado no letramento crítico permite que os alunos conheçam outras culturas e 

e que reflitam sobre os seus próprios hábitos e costumes, fazendo uma autorreflexão 

sobre a sociedade a que pertencem e qual posição nela ocupam. Além disso, analisamos 

a importância dos gêneros discursivos para a formação dos alunos, a fim de que tenham 

a possibilidade de estar em contato com discursos produzidos em diferentes esferas 

sociais e usos da linguagem. Todos esses pontos possibilitam o seu desenvolvimento 

crítico e o incremento de sua cidadania. 

 Portanto, a nossa proposta busca ressaltar a importância da música como um 

registro sociocultural e a necessidade de levar os alunos a refletirem sobre uma questão 

social de seu país por meio do ensino-aprendizagem do espanhol como língua 

estrangeira. De igual maneira, levá-los a refletir e a propor alternativas que busquem 

atuar nos problemas encontrados na análise dessa questão. 
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 Sendo assim, as atividades que envolvem música não devem ser utilizadas 

apenas para o ensino da estrutura da língua. É possível fazer esse trabalho dentro de um 

contexto, no qual os alunos são estimulados a adotar uma postura crítica e a questionar 

o discurso apresentado na letra da música. Portanto, acreditamos que a atividade  “El 

acoso en los países de Latinoamérica”, estabelece um elo entre essas práticas. 

 É fundamental que os alunos vejam a disciplina como um componente curricular 

no mesmo patamar que as demais. Para tanto, a atividade proposta nesta monografia 

buscou trazer meios de se colocar em prática a formação cidadã dos alunos. Assim 

sendo, foi válido repensar o papel que a música ocupa nas salas de aulas, demarcando 

que ela apresenta um discurso historicamente construído e que vale ser analisada e 

questionada. 

 Dessa forma, o presente trabalho é apenas um ponto de partida para repensarmos 

as práticas que seguimos no ensino de espanhol e como transformá-las em atividades 

mais críticas e significativas para os nossos alunos. Com as novas demandas da 

sociedade, é necessário que os alunos sejam cidadãos críticos para, que  atuem de forma 

consciente na sociedade em que vivem. 
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APÊNDICE – PROPOSTA DIDÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1. TEMA 

El acoso en los países de Latinoamérica. 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

1º ano do Ensino Médio 

 

3. TEMPO 

6 tempos de 50 minutos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GERAL 

 Refletir sobre o tema “assédio” nos países Latino-americanos por meio dos 

gêneros discursivos música, notícia e campanha publicitária como forma de 

promover a consciência crítica e a formação cidadã dos alunos. 

 

ESPECÍFICOS 

 Desenvolver a capacidade de leitura crítica a partir dos gêneros “música”, 

“notícia” e “campanha publicitária” nos alunos. 

 Ressaltar a importância da música como registro sociocultural. 

 Levar os alunos a refletirem sobre uma questão social de seu país por meio do 

ensino-aprendizagem do espanhol como língua estrangeira. 

 Fazer os alunos pesquisarem na Internet sobre o tema para selecionar e organizar 

os principais dados sobre o tema “El acoso en los países latinoamericanos”. 

 Propor a elaboração de um texto no gênero “campanha” acerca do tema, a partir 

dos conhecimentos construídos em sala e das pesquisas realizadas na Internet. 

 

5. CONTEÚDOS 

 Gêneros discursivos – letra de música; notícia e campanha publicitária; 

 Compreensão leitora; 

 Verbos no presente do indicativo. 
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6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(BRASIL, 2019), os casos de assédio e violência sexual contra as crianças, adolescentes 

e mulheres aumentam durante o Carnaval. Portanto, o tema é pertinente para o trabalho 

em sala de aula, visto que é importante os alunos adotarem uma postura crítica perante 

este tema. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.88) 

destacam que o papel educacional das línguas estrangeiras e a sua importância para a 

noção de cidadania. Além de ressaltar a importância de um ensino de línguas 

contextualizado, também dizem que seus conteúdos “devem assumir o papel de permitir 

o conhecimento sobre o outro e a reflexão sobre o modo como interagir ativamente num 

mundo plurilíngue e multicultural, heterogêneo” (BRASIL, 2006, p.150). Portanto, 

entendemos que 

  

(...) são indispensáveis conhecimentos escolares que facilitem ao(à) 

aluno(a) uma compreensão acurada da realidade em que está inserido, 

que possibilitem uma ação consciente e segura no mundo imediato e 

que, além disso, promovam a ampliação de seu universo cultural 

(MOREIRA, 2007, p.21). 

 

Dessa forma, um trabalho pautado no letramento crítico pode levar o aluno a 

identificar outras formas de ver o mundo, pois visa desenvolver atividades de leitura 

que possam levá-lo a refletir, a questionar e adotar uma posição sobre sobre o que está 

lendo. Assim, ele entenderá as relações de poder existentes e as ideias atreladas ao 

discurso. É importante despertar nesse educando a autorreflexão por meio do uso da 

língua e a vontade de refletir sobre sua própria realidade. 

Baptista (2010) também traz uma reflexão sobre o conceito de letramento crítico 

e o processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras na escola. Para a autora, é 

necessário um ensino que vise a formação de saberes que inclua dimensões éticas, 

sociais e linguísticas. Em vista disso, os discentes construirão um conhecimento maior 

sobre a sociedade na qual estão inseridos e os discuros que ali perspassam. E, assim, a 

língua estrangeira assume um papel “social, cultural e político” (BAPTISTA, 2010, 

p.122-123). Logo, um trabalha baseado no letramento crítico 
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(...) pode conduzir os alunos a questionarem e avaliarem como são 

construídas e mantidas determinadas ideologias nos mais diversos 

textos no interior das distintas práticas discursivas. Em outros termos, 

permite que os alunos, por meio de uma leitura crítica e reflexiva, se 

situem como sujeitos frente às ideologias a que estão expostos 

(BAPTISTA, 2010, p.123). 

 

 Rojo e Barbosa (2015, p.28) conceitua os gêneros discusivos como 

  

(...) formas de dizer, de enunciar, de discursar tramadas pela história 

de uma sociedade, de uma cultura e que nela circulam nos saberes das 

pessoas - um universal -, mas que só aparecem concretamente na 

forma de textos orais, escritos ou multimodais, isto é, aqueles que 

misturam várias modalidades de língua/linguagem (verbal, oral ou 

escrita; imagem, estática ou movimento; sons musicais).  

 

Portanto, como os gêneros discursivos são marcados socio-historicamente, cabe 

à escola torná-lo parte do cotidiano do aluno e, especialmente, com aqueles que eles não 

têm contato em seu cotidiano. O trabalho com gênero, uma vez que, ao utilizá-los em 

sala de aula, os discentes entram em contato com outros discursos produzidos em 

diferentes esferas sociais e usos da linguagem. Por isso, é necessário que o trabalho do 

professor propicie o (re)conhecimento e o funcionamento desses gêneros, para que os 

alunos possam interagir com os que já existem e/ou os que venham a surgir. Assim, 

atividades com os gêneros propiciam a ampliação do conhecimento dos alunos e o 

desenvolvimento da sua capacidade crítica. 

Sobre o uso da música, Zampronha assevera que é “repertoriada em um contexto 

social, cultural e ideológico (2002, p.22)”. Ela, de certo modo, exerce poder sobre os 

indivíduos, pois favorece o aumento de energia e de eficiência, eleva o ânimo, diminui 

tensões, ansiedades e alivia o tédio. Além disso, acrescenta que a música colabora no 

estabelecimento de nosso equilíbrio afetivo e emocional, propiciando desafogo e alívio 

de angústias (ZAMPRONHA, 2002, p.78). Assim, a música, além de ser um meio de 

favorecer o processo de ensino-aprendizagem, é um importante elemento cultural, que 

pode ajudar a estabelecer um diálogo entre cultura e ensino de línguas. 

Segundo Rego (2016, p.44), várias áreas do conhecimento podem utilizar a 

música como recurso didático, pois ela abarca diferentes objetivos e práticas. Por isso, 

entendemos que a música pode auxiliar o ensino-aprendizagem de espanhol. Aliado ao 

letramento crítico, atividades que envolvam a música podem ser utilizadas para o 

desenvolvimento de um aluno mais crítico e para a construção de sua cidadania. 
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Desenvolver atividades com música que vão além do estudo de gramática e 

memorização de vocabulário significa dar novos caminhos para esses trabalhos 

aplicados em sala de aula. 

 

7. RECURSOS 

 Projetor; 

 Quadro; 

 Notebook; 

 Caixas de som; 

 Materiais impressos. 

 

8. METODOLOGIA 

Sugerimos que esta atividade seja realizada em cinco etapas. No primeiro 

momento, o professor apresenta as imagens relacionadas ao carnaval no Brasil e por 

meio das perguntas elaboradas, levanta-se o conhecimento prévio dos alunos levando-os 

a formular hipóteses sobre o tema “assédio”. 

No segundo momento, os alunos recebem a letra da música “Picky” com as 

estrofes desordenadas e devem observar os fragmentos da letra da canção a fim de 

ordená-los. É importante que depois de organizarem os fragmentos, os alunos escutem a 

música novamente para comprovarem se a sequência está correta! A partir desse gênero 

discursivo, os alunos farão uma atividade de compreensão leitora e um debate acerca do 

tema.  

Na terceira etapa, sugerimos a leitura da notícia “No es no: campaña en Brasil 

contra el acoso en Carnaval”, onde farão outra atividade de compreensão leitora.  

Na quarta etapa, o(a) docente deve realizar um sorteio com os nomes dos países 

que fazem parte da América Latina e os alunos precisarão pesquisar dados, notícias, 

gráficos sobre o assédio no país sorteado. Depois, eles apresentarão um resumo da 

pesquisa realizada na internet para os seus companheiros de classe e farão uma 

comparação com a situação no Brasil. A partir dessas pesquisas e juntos com a 

professora, os alunos também farão um ranking dos países em que as mulheres mais 

sofrem com essa questão. 

Na quinta etapa, em grupos, os alunos construirão uma campanha de como 

combater o assédio sexual em diferentes esferas sociais. Para isso, será apresentada uma 
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campanha já existente e instruções de como montar uma. Na última etapa, as campanhas 

serão exibidas pela escola e também poderão ser publicadas nas redes sociais dos 

alunos. 
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ACTIVIDAD 

 

PARA INICIAR NUESTRAS REFLEXIONES… 

 

Observa las imágenes y reflexiona sobre las preguntas a continuación… 

 

 

Disponible en: http://www.timeout.com.br/rio-de-janeiro/na-cidade/features/119/agenda-dos-blocos-do-

carnaval-de-rua. Acceso en 11 mar 2019. 

 

 

Disponible en: https://www.cenariomt.com.br/2019/02/25/pular-carnaval-pode-ser-o-inicio-de-uma-vida-

mais-saudavel-entenda/. Acceso en 28 abr 2019. 

 

Contesta de acuerdo con tus conocimientos: 

 

1. ¿Qué elementos podemos observar en las imágenes? 

Padrão de resposta: Pessoas felizes e se divertindo, pessoas fantasiadas, cores alegres, 

confetes, balões. 
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2. ¿A qué evento cultural crees que están relacionadas? 

Padrão de resposta: Ao carnaval do Brasil. 

 

3. ¿Por qué a muchas personas les gusta ir a ese evento? 

Padrão de resposta: Porque faz parte da cultura brasileira e também é um momento em 

que se pode dar asas a imaginação.  

 

4. Y a ti ¿te gusta participar de esa festividad? ¿Por qué? 

Padrão de resposta: Resposta pessoal. 

 

5) Escribe a continuación puntos positivos y negativos que podemos encontrar en 

ese evento. 

Padrão de resposta: Respostas pessoais. 

 

 

PARA SABER MÁS… 

 

TEXTO 1 

 

I. Abajo vamos a leer la letra de la canción “Picky”, pero está desorganizada. 

Entonces, debes oírla cuidadosamente y ordenarla abajo. 

 

Picky 

Compositores: Edgardo Beiro / Victor Delgado 

( 3/7/11) Picky picky picky picky picky 

picky 

Demasiado picky picky picky picky picky 

Si yo le salgo por la izquierda 

Se va pa' la derecha 

No sé lo que le pasa 

Conmigo ella no quiere bailar (2x) 

(   5   ) Me ignoras y te das la vuelta sin 

siquiera hablarme 

Tell me why? 

Pero dime como hacer 

Para convencerla a usted 

(  1/9 ) Le digo hola y ella me dice 

goodbye 

Le digo nena como tú ya no hay 

Dice que tiene novio, pero yo no le creo 

Y es que se complica cada vez que la veo 

ehhh ohhh 

(  8  ) Nena, tú lo sabes llevo tiempo tras 

de ti ah 

Y es que yo no entiendo porque tú me 

tratas así ah 

Y yo lo único que quiero es bailar 

Y tú me vez te das la vuelta y te vas 

(  12  )  De verdad no entiendo que pasa, (  2/10 ) Suena la música 
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porque se hace la difícil y ella 

He hecho de todo, pero de verdad no sé 

(Conmigo ella no quiere bailar) 

Ey Joey Montana 

Yoo Predi/ Predi!d 

Back to the roots 

Conmigo ella no quiere bailar 

Y lo que yo quiero 

Es bailar contigo nena, pero yo no puedo 

No puedo 

Me dice yo no quiero 

Pero se complica yo no entiendo porque es 

tan 

(   6   ) Si yo quería hablarle 

Saludarle 

Conocerla bien 

Yo quería dercile 

Que me encanta 

Pero se complica, yo no entiendo porque 

es tan 

(  1/9 ) Le digo hola y ella me dice 

goodbye 

Le digo nena como tú ya no hay 

Dice que tiene novio, pero yo no le creo 

Y es que se complica cada vez que la veo 

ehhh ohhh 

(  2/10  ) Suena la música 

Y lo que yo quiero 

Es bailar contigo nena, pero yo no puedo 

No puedo 

Me dice yo no quiero 

Pero se complica yo no entiendo porque es 

tan 

(3/7/11) Picky picky picky picky picky 

picky 

Demasiado picky picky picky picky picky 

Si yo le salgo por la izquierda 

Se va pa' la derecha 

No sé lo que le pasa 

Conmigo ella no quiere bailar (2x) 

(3/7/11) Picky picky picky picky picky 

picky 

Demasiado picky picky picky picky picky 

Si yo le salgo por la izquierda 

Se va pa' la derecha 

No sé lo que le pasa 

Conmigo ella no quiere bailar (2x) 

(   4   ) Ella me gusta pero nunca me hace 

caso 

Ella me mira como si fuera un payaso 

Y aunque lo intente al final no tiene caso 

Dime que pasó, cual es tu rechazo 

Why? 

 

Disponible en: https://www.letras.mus.br/joey-montana/picky/. Acceso en 11 mar 2019. 

 

 

II. Ve la canción organizada y asegúrate de haberla ordenado correctamente. 

 

Picky 

Compositores: Edgardo Beiro / Victor Delgado 
 

Le digo hola y ella me dice goodbye 

Le digo nena como tú ya no hay 

Dice que tiene novio, pero yo no le creo 

Y es que se complica cada vez que la veo ehhh ohhh 

 

Suena la música 

Y lo que yo quiero 

Es bailar contigo nena, pero yo no puedo 
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No puedo 

Me dice yo no quiero 

Pero se complica yo no entiendo porque es tan 

 

Picky picky picky picky picky picky 

Demasiado picky picky picky picky picky 

Si yo le salgo por la izquierda 

Se va pa' la derecha 

No sé lo que le pasa 

Conmigo ella no quiere bailar (2x) 

 

Ella me gusta pero nunca me hace caso 

Ella me mira como si fuera un payaso 

Y aunque lo intente al final no tiene caso 

Dime que pasó, cual es tu rechazo 

Why? 

 

Me ignoras y te das la vuelta sin siquiera hablarme 

Tell me why? 

Pero dime como hacer 

Para convencerla a usted 

 

Si yo quería hablarle 

Saludarle 

Conocerla bien 

Yo quería dercile 

Que me encanta 

Pero se complica, yo no entiendo porque es tan 

 

Picky picky picky picky picky picky 

Demasiado picky picky picky picky picky 

Si yo le salgo por la izquierda 

Se va pa' la derecha 

No sé lo que le pasa 
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Conmigo ella no quiere bailar (2x) 

Nena, tú lo sabes llevo tiempo tras de ti ah 

Y es que yo no entiendo porque tú me tratas así ah 

Y yo lo único que quiero es bailar 

Y tú me vez te das la vuelta y te vas 

 

Le digo hola y ella me dice goodbye 

Le digo nena como tú ya no hay 

Dice que tiene novio, pero yo no le creo 

Y es que se complica cada vez que la veo ehhh ohhh 

 

Suena la música 

Y lo que yo quiero 

Es bailar contigo nena, pero yo no puedo 

No puedo 

Me dice yo no quiero 

Pero se complica yo no entiendo porque es tan 

 

Picky picky picky picky picky picky 

Demasiado picky picky picky picky picky 

Si yo le salgo por la izquierda 

Se va pa' la derecha 

No sé lo que le pasa 

Conmigo ella no quiere bailar (2x) 

 

De verdad no entiendo que pasa, porque se hace la difícil y ella 

He hecho de todo, pero de verdad no sé 

(Conmigo ella no quiere bailar) 

Ey Joey Montana 

Yoo Predi/ Predi! 

Back to the roots 

Conmigo ella no quiere bailar 

Disponible en: https://www.letras.mus.br/joey-montana/picky/. Acceso en 11 mar 2019. 
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III. Ahora que organizaste y comprendiste mejor la canción, ¡a contestar las 

preguntas a continuación! 

 

1) ¿Cuál es la temática abordada en la música? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Identificar o tema da música. 

Padrão de resposta: A música retrata um caso de assédio. 

 

2) ¿Cuáles son los personajes retratados? ¿Quién es el yo lírico? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivos:  

1) Localizar os personagens que aparecem na narrativa da letra da música;  

2) Identificar o enunciador da canção. 

Padrão de resposta: Os personagens são um homem e uma mulher. O eu lírico é o 

homem. 

 

3) Entresaca del texto fragmentos en los que podemos identificar a los personajes. 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Selecionar os fragmentos que comprovem a existência dos personagens por 

meio das diferentes vozes do discurso. 

Padrão de resposta: Podemos identificar os personagens nos seguintes trechos:  

Homem - Ella me mira como si fuera un payaso (o substantivo “payaso” está no 

masculino); 

Mulher - Conmigo ella no quiere bailar (Presença do pronome “ella”). 

 

4) El título de la canción es “Picky”, una expresión en inglés que significa 

“exigente”. ¿De qué forma el contenido de la música se relaciona a su título? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Identificar opinião do enunciador. 

Padráo de resposta: A letra da música nos remete a ideia de que mulher não quer 

dançar ou falar com o homem, porém não apresenta o motivo desse rechaço. Por tal 

fato, o enunciador crê que ela é exigente e por isso não aceita os seus convites para 

dançar. 
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5) En “Si yo le salgo por la izquierda / Se va pa’ la derecha / No sé lo que le pasa / 

Conmigo ella no quiere bailar”, ¿qué se puede inferir de ese fragmento 

entresacado del texto? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivos:  

1) Deduzir o ponto de vista do enunciador. 

2) Analisar e problematizar o conteúdo do texto. 

Padrão de resposta: Infere-se que a mulher não quer dançar com o enunciador e 

mantém distância dele, como uma forma de recusa para o convite de dançar. 

 

6) En “Y es que yo no entiendo porque tú me tratas así”: 

I. El uso del presente del indicativo, en ese contexto, es utilizado para: 

(A) relatar una acción en tiempo real. 

(B) hablar de acciones habituales. 

(C) dar instrucciones. 

(D) hablar del futuro. 

 

II. A partir de la respuesta anterior, comenta cómo esta estructura lingüística 

refuerza el comportamiento de los personajes. 

Competência: Linguística e discursiva. 

Objetivos:  

1) Utilizar os conhecimentos gramaticais para refletir sobre o fragmento destacado. 

2) Entender como essa estrutura gramatical reforça os conhecimentos construídos por 

meio da análise da música. 

Padrão de resposta:  

I. B 

II. Ao utilizar essa estrutura, o enunciador demonstra que constantemente é rechaçado 

pela mulher que deseja. 

 

7) ¿Cómo podemos relacionar la música con el Carnaval? 

Competência: Pragmática e cultural. 

Objetivos:  

1) Relacionar os conhecimentos construídos na pré-leitura com a música.  

2) Aprimorar a capacidade de interpretação do aluno aos discursos apresentados.  
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Padrão de resposta: A situação que encontramos na música acontece com frequência 

nesse evento. As mulheres são as que mais sofrem com casos de assédio no Carnaval. 

 

8) ¿Qué crees de la actitud del enunciador de la letra de la música? Justifica. 

Competência: Valorativa e afetiva. 

Objetivo: Adotar uma atitude crítica perante o tema identificado na música. 

Padrão de resposta: Resposta pessoal. Espera-se que os alunos relacionem as suas 

experiências pessoais e valores para demonstrar uma atitude crítica perante ao que foi 

lido. 

 

9) Imagina que el enunciador de la canción es tu amigo, ¿qué consejos le darías? 

Explica. 

Competência: Valorativa e afetiva. 

Objetivo: Sugerir propostas para solucionar o problema identificado. 

Padrão de resposta: Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes relacionem as suas 

experiências pessoais e valores para mostrar uma proposta que interfira no caso de 

assédio, imaginando que o enunciador é seu amigo. 

 

 

TEXTO 2 

 

Ahora, vamos a leer una noticia sobre la campaña brasileña “No es no”. ¿Ya la 

conoces?  
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Una frase simple y clara estampada en pechos, brazos o nalgas con una 

calcomanía para que los hombres entiendan que no importan los 40 grados, la escasa 

ropa ni la sobredosis de alcohol. 

No es no. 

Y, pese a que el Carnaval es la fiesta de los excesos, a muchos parece que aún no 

les queda claro porque las cifras ponen los pelos de punta: una mujer fue agredida cada 

cuatro minutos en el pasado carnaval de Rio de Janeiro, según la policía. Por eso, Luka 

Borges no se cansa de repartir los tatuajes temporales a las chicas que se lo piden en un 

'bloco' callejero del centro de la ciudad. 

"Hay mucho machismo en Brasil y hacer esto es urgente en carnaval, porque las 

mujeres estamos más tiempo en la calle y con mucha menos ropa y eso acaba siendo un 

argumento para el asedio", explica a la AFP esta gestora de proyectos de 28 años. 

Luka creó junto a cuatro amigas las calcomanías "Não é não", que empezaron a 

distribuirse tímida e improvisadamente el año pasado en algunos 'blocos' de Rio después 

de que una de ellas sufriera el acoso de un joven. 

Y, mediante crowdfunding y una extensa red de apoyo, el colectivo produjo 

27.000 calcomanías para el carnaval de 2018, que hoy se reparten por ciudades como 

Salvador, Sao Paulo u Olinda. 

 

"¡Necesito uno!" 

Cuando ve pasar a Luka con los tatuajes en medio de la batucada, Anna Studard 

salta: "¡Por Dios, necesito uno!". Con hielo, la productora teatral de 27 años se lo coloca 

en el pecho, cubierto de purpurina.  

"Siento que en muchos carnavales pasábamos por situaciones de asedio sin que 

nos diéramos cuenta. Pensábamos que era normal, que el tipo te estaba jalando o que era 

un pesado... Y siento que desde hace un par de años estamos creando una conciencia de 

que 'no es no'. Puedo andar incluso desnuda y si no quiero estar con nadie, no lo estaré", 

dice esta joven de grandes ojos marrones. 

 

Mujeres empoderadas 

No solo en Carnaval las brasileñas enfrentan situaciones complicadas. Una de 

cada tres mujeres mayores de 16 años declaró haber sido víctima de violencia física, 
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verbal o psicológica durante un periodo de apenas un año, según un estudio de 

Datafolha de marzo de 2017. 

Es por eso que si algún hombre le pide a Luka un tatuaje, ella pacientemente le 

explicará por qué no se lo dará. “Es una lucha nuestra. Claro, es bienvenido el apoyo 

masculino porque no romperemos el machismo si los hombres no están concienciados, 

pero es nuestro cuerpo el que necesita tener el 'no' estampado”, cree. 

El impacto de la campaña es difícil de medir más allá de la moda, pero Luka 

dice que algunos hombres se han acercado al colectivo para confesarles cómo los 

tatuajes les han hecho pensar. 

Además de las calcomanías, hay otras acciones contra el acoso: ONU Mujeres 

lanzó la campaña publicitaria #CarnavalEllosporEllas y la Comisión de Defensa de la 

Mujer de Rio distribuye por los blocos abanicos morados con el "Não é não", con 

informaciones de los servicios municipales a los que se puede acudir en caso de asedio 

o agresión. 

El movimiento 'Não é não' "tiene como objetivo principal dejar de existir", 

concluye Luka. 

Texto adaptado de: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/no-es-no-campana-en-brasil-contra-

el-acoso-en-carnaval-articulo-738403. Acceso en 11 mar 2019. 

 

 

I. Sigiuendo con nuestras reflexiones... 

 

1) La noticia habla de  la campaña “Não é não” creada por un grupo de amigas 

brasileñas. ¿Cuál es la principal medida de la campaña? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Identificar uma informação explícita do texto.  

Padrão de resposta: A principal medida é distribuir tatuagens com os dizeres "Não é 

não" para conscientizar as pessoas sobre o assédio sexual durante o carnaval. 

 

2) En el texto, el Carnaval es retratado como “la fiesta de los excesos”. ¿Por qué 

crees que se refieren así a ese evento? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Elucidar um conhecimento extratextual por meio de seu repertório 

sociocultural.  
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Padrão de resposta: Resposta pessoal. Espera-se que o aluno responda que no 

Carnaval as pessoas tendem a tomar decisões e ter atitudes baseadas na emoção. E 

também por algumas pessoas fazerem uso exagerado de substância lícitas e ilícitas. 

 

3) Identifica en la noticia los argumentos que algunas personas utilizan para 

justificar el acoso. 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Encontrar informações explícitas na notícia. 

Padrão de resposta: Os argumentos apresentados para justificar tal ato são: muitas 

pessoas ainda acreditam que o assédio ocorre porque as mulheres estão nas ruas, por 

causa da sua roupa ou porque gostam de participar de eventos com o Carnaval, por 

exemplo. 

 

4) En el fragmento “algunos hombres se han acercado al colectivo para confesarles 

cómo los tatuajes les han hecho pensar”, ¿qué se puede de esa declaración? 

Competência: Cognitiva. 

Objetivo: Inferir sobre uma informação do texto.  

Padrão de resposta: Infere-se que aos poucos a campanha está alcançando o seu 

objetivo de conscientizar o público masculino sobre o problema de assédio enfrentado 

pelas mulheres. 

 

5) Luka, una de las idealizadoras de la campaña “Não é não”, dice que el 

movimiento “tiene como objetivo principal dejar de existir”. ¿Por qué el objetivo 

es que ella deje de existir? Justifica. 

Competência: Pragmática e cultural. 

Objetivos: 

1) Detectar uma informação implícita ao texto. 

2) Analisar e problematizar uma informação do texto. 

Padrão de resposta: Porque Luka espera que em breve os casos de assédio no carnaval 

deixem de existir e que as mulheres possam se divertir em paz. Então, quando isso 

acontecer, a campanhã “Não é não” não será mais necessária. 
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6) La campaña distribuye tatuajes, pero ¿qué otras medidas que pueden ser 

tomadas para reducir el acoso en el Carnaval? Menciona dos medidas que crees 

que podrían ayudar a reducir el acoso en ese evento. 

Competência: Valorativa e afetiva. 

Objetivo: Sugerir propostas para solucionar o problema identificado. 

Padrão de resposta: Resposta pessoal. Exemplos de medidas que os alunos podem 

citar: 

1) Mais policiamento nos blocos/nas ruas;  

2) Delegacia da Mulher com funcionamento de 24h para receber as vítimas;  

3) A prefeitura investir em tecnologia para identificar os agressores durante os blocos; 

4) Cartazes da campanha espalhados pelas ruas;  

5) Os blocos devem emitir alertas contra o assédio de tempo em tempo;  

6) Campanhas de conscientização nas redes sociais antes e durante o carnaval sobre o 

assédio. 

 

7) ¿Cómo la música “Picky” puede relacionarse con la campaña “Não é não”? 

Explica. 

Competência: Valorativa e afetiva. 

Objetivo: Relacionar e compartilhar os conhecimentos construídos durante a etapa da 

leitura. 

Padrão de resposta: Resposta pessoal. Espera-se que os alunos entendam que 

campanhas como “Não é não” visam reduzir ou acabar com os casos de assédios. 

Portanto, se o enunciador da música “Picky” conhecesse campanhas como essas, ele 

teria a chance de refletir sobre a sua postura e aceitar a vontade da mulher que o 

rechaça. 

 

 

ES HORA DE ACTUAR... 

 

I. El acoso en los países de Latinoamérica 

Como hemos visto, la campaña brasileña “Não é não” ha sido creada con el 

objetivo de disminuir los casos de acoso sexual durante el Carnaval. Sin embargo, a lo 

largo de los años, las mujeres, siguen sufriendo con ese problema. Pero... ¿qué sabemos 
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sobre los tipos de acoso que sufren? ¿Cuáles son los datos oficiales sobre este 

problema? ¿Cómo se enfrentan las mujeres?  

Para saber más sobre este tema, deberán: 

 

1) Sortear un país de Latinoamérica. 

2) Buscar artículos, noticias, datos, gráficos sobre casos de acoso del país elegido. 

3) Seleccionar hasta tres textos y hacer resúmenes de los principales puntos 

investigados (Como los principales tipos de acoso, datos oficiales, movimientos creados 

por las mujeres para hacer frente al problema...). 

 

II. Presentando la investigación a la clase… 

 En 10 minutos, presenten de forma lógica y organizada el resumen de los 

principales puntos de los textos seleccionados. Tras la presentación de los grupos, hagan 

un ranking de países donde las mujeres enfrentan más acosos, de acuerdo con las 

encuestas realizadas. 

 

III. ¡Manos a la obra! ¡A preparar una campaña...! 

 Hay varias campañas creadas con el fin de concientizar a las personas sobre el 

acoso. A continuación se encuentra una campaña contra el acoso callejero del Gobierno 

de Mendoza (Argentina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: http://www.sitioandino.com.ar/n/194787-campana-contra-el-acoso-callejero/.   

Acceso en 12 mar 2019. 
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La propuesta es que elijan un tipo de acoso y crean una campaña para concientizar a las 

personas. Para tanto, pueden seguir las instrucciones a continuación: 

 Definir el objetivo; 

 Determinar el público objetivo; 

 Decidir qué se quiere comunicar; 

 Identificar qué medios de difusión pueden usar; 

 Especificar los recursos materiales necesarios; 

 Elaborar los medios y soportes de difusión. 

 

IV. ¡A revisar la campaña! 

 Ahora revisen la campaña que construyeron. Observen si: 

a) el contenido está relacionado con el objetivo propuesto; 

b) el lenguaje utilizado está relacionado con el público objetivo; 

c) la campaña está bien organizada y estructurada; 

d) hay errores ortográficos y de vocabulario. 

 

V. Su campaña en la escuela y en Internet 

 Su campaña ya está lista y revisada. Por lo tanto, ahora deben exponerla en el 

lugar indicado por la profesora. Si posible también pueden exponerla en las redes 

sociales, para que más personas tengan acceso al tema. 

 


