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ESPANHOL COM ARTE 

QUÊ, COMO, QUEM? 

 

 
PARA QUEM? Professores da língua de Cervantes, de Cortázar, de 

Gabriel García Márquez... da língua de Shakespeare, de Walt Witman, 

de Truman Capote... de Balzac, de Camus, de Beauvoir e Sartre... de 

Goethe, de Brecht... Professores de outros componentes curriculares e 

futuros docentes também podem inspirar-se...  

 
PARA QUÊ?  Para a organização de trabalhos que, além da construção 

de conhecimentos, desenvolvam-se sob a ótica inter, multi ou 

transdisciplinar. 

 
COMO?  Com cinema, música, fotografia, literatura e artes plásticas 

como estímulo, objeto de estudo ou produção, apontando algumas 

possibilidades de incorporação de linguagens artísticas nas práticas de 

sala de aula. 

 
QUEM SOU?  Patricia Ruel, graduada em Português/Espanhol pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.  Com formação artística na 

área de Dança, sou bailarina clássica e moderna formada por Eliana 

Karin e Regina Sauer. Integro, desde 1992, a Cia. Nós da Dança e sou, 

também, professora do Colégio Pedro II desde 2003 e da Fundação de 

Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro desde 2002. 
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CAROS COLEGAS: 

 

  

Aqui estão reunidas atividades do componente curricular Espanhol, 

desenvolvidas no Colégio Pedro II – campus Engenho Novo II, no 

período compreendido entre 2006 e 2013. 

Esse material, que é um registro de atividades já aplicadas e outras 

de possível aplicação (“pode dar certo”), reúne sugestões de práticas 

que incorporam determinadas linguagens artísticas visando, acima de 

tudo, à participação ativa e autônoma dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Além de tomar a arte como base de trabalho, as sugestões aqui 

apresentadas consideram outros saberes que possam contribuir para o 

seu desenvolvimento. A ideia é compartilhar práticas que, através da 

arte, permitam um possível diálogo entre componentes curriculares e 

ampliem a compreensão do mundo e o entendimento dos conteúdos 

relacionados às diversas áreas do conhecimento. 

Os relatos detalhados das práticas que compõem esta coletânea 

estão na dissertação “Espanhol com arte: pintura, cinema e ‘otras 

cositas’ em sala de aula (e fora dela)”, apresentada no Programa de 

Pós-Graduação do Colégio Pedro II – Mestrado Profissional de Práticas 

de Educação Básica, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura. 

Espero que as propostas apresentadas contribuam para um novo 

olhar e uma nova forma de pensar as aulas de Espanhol e também de 

línguas em geral; Espero que professores recém-ingressos no 

magistério, educadores experientes e futuros docentes, inspirem-se, 

enriqueçam seus repertórios, oxigenem suas práticas, reinventem-se 

e... divirtam-se! 

 

Um abraço, 

PatriciaRuel 
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COMEÇANDO... 
 
 

A língua, seja ela qual for, é um sistema de comunicação, meio de 

interação e, consequentemente, elemento mediador das relações 

humanas. Podemos nos utilizar da língua para falar sobre qualquer 

coisa. Isso abre um leque de possibilidades para desenvolver trabalhos 

de/em língua estrangeira e, consequentemente, para diversificar 

nossas ações em sala de aula. 

  Existem várias opções para as aulas de idioma... Trabalhar com 

referentes socioculturais e interculturais através de linguagens 

artísticas diversas, por exemplo, é um caminho em direção a um 

trabalho abrangente, inter, multi e transdisciplinar.  

A Arte, por sua vez,  é algo de difícil definição... Mas, apesar da 

complexidade de seu conceito, o fato é que ela está sempre presente na 

história humana e se manifesta através de vários meios, várias 

linguagens que instituem uma pluralidade de sentidos. 

Tradicionalmente estão divididas em Artes Visuais (pintura, desenho, 

gravura, fotografia, cinema, escultura, instalação, arquitetura, web 

design, moda, decoração e paisagismo), Teatro, Música e Dança. A 

Literatura também pertence ao campo das artes, pois sua definição 

está comumente associada a um valor estético. Escolha uma linguagem 

artística para alguma ação docente. Misture várias... 

Uma prática que incorpora a arte e trança saberes no ensino de uma 

língua pode ser possível, divertida, agregadora, transformadora e 

libertadora! 
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PINTURA 

Figura 1 

 
ESTÍMULO (apresentação de obras de pintores hispânicos, 

estimulando a leitura de textos não verbais, através das imagens 

selecionadas) 

 

OBJETO DE ESTUDO (compreensão e análise das obras e ampliação do 

conhecimento de mundo através de uma leitura mais profunda sobre 

as mesmas) 

 

PRODUÇÃO (releituras de obras observadas/estudadas com a criação 

de novas telas a partir de determinada temática escolhida pelos 

alunos/artistas). 

 

Proposta de atividade:  

Releitura de uma obra de artista hispânico, acompanhada de texto 

sobre o quadro escolhido e a biografia de seu criador e sobre o 

processo criativo da nova obra, além de uma pequena apresentação da 

releitura. 
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Etapas: 

 Pesquisa sobre obras e pintores hispânicos diversos; escolha de 

uma dessas telas e criação de uma nova obra (releitura 

produzida através de desenho, pintura, colagem, fotografia, 

montagem de imagens, etc.). 

 Com base na pesquisa realizada, produção de um pequeno texto 

em espanhol com informações sobre a obra escolhida, a vida de 

quem a pintou, o processo criativo da releitura e  sobre a obra 

criada. 

 Em sala, apresentação oral 1 (em espanhol) dos resultados 

desenvolvidos na etapa anterior.  

 
Objetivos: 

 Conhecer obras de pintores hispânicos pertencentes a épocas e 

estilos diversos. 

 Compreender a obra escolhida em  suas nuances: biografia do 

pintor, período histórico em que foi criada, motivações do artista 

para fazê-la. 

 Criar, a partir das obras escolhidas, das experiências pessoais 

e/ou de um contexto social uma nova obra (desenho, pintura, 

colagem, fotografia, montagem de imagens, etc.). 

 Aplicar os conteúdos gramaticais desenvolvidos em sala de aula 

no texto produzido. 

 Redigir com correção, clareza e organização os textos solicitados, 

desenvolvendo a habilidade escrita. 

 Desenvolver a habilidade oral através da apresentação, em 

espanhol, do trabalho realizado. 

 
Pontos a serem observados/avaliados: 

 Processo de trabalho de cada grupo. 

 Correção, organização e clareza nos textos produzidos e 

apresentados (escritos e orais). 

                                                           
1Exemplos: exposição e descrição do material produzido; apresentação em formato 

de telejornal (ao vivo ou gravado em vídeo); entrevista com os artistas criadores da 
obra original e da releitura. 
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 Enriquecendo a atividade com... 

...a Sétima Arte: Modigliani-Paixão pela Vida, Goya, As Mulheres de 

Picasso, Frida. 

 

Obras sugeridas: 

As Meninas (DiegoVelázquez); A Persistência da Memória (Salvador 

Dalí); Guernica e Le Demoiselles de Avignon (Pablo Picasso); Monalisa 

(Fernando Botero); O Dia dos Mortos (Diego Rivera); A Coluna Partida 

(Frida Khalo); Os Fuzilamentos de 3 de maio (Francisco de Goya)  

 

  

AS MENINAS (VELÁZQUEZ): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 
A PERSISTÊNCIA DA MEMÓRIA (DALÍ):  

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 3 
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GUERNICA (PICASSO):  
 

 
Figura 4 

 

LES DEMOISELLES D’AVIGNON (PICASSO):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 

 
MONALISA (BOTERO):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6  
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EL DÍA DE LOS MUERTOS (RIVERA): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 

 
A COLUNA PARTIDA (FRIDA KHALO): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 

 
OS FUZILAMENTOS DE TRÊS DE MAIO (GOYA):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9  
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Com quem se pode conversar... 

... artes visuais, história, desenho geométrico, matemática. 

 

Outra atividade:  

Com as mesmas características da atividade anterior, propor releituras 

com um tema específico. Exemplo: “Nossa escola, nossa e/ou de 

vivências na escola.” 

 

 
 
Imagem do trabalho realizado em 2007, pelas alunas Jéssica R., Luma, Marília, 
Raioni e Thaís Oliveira, da turma 1301. 
Obra: A Persistência da Memória – Salvador Dalí 
Releitura: Tecnologias guardando memórias. 
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Pode dar certo...  

... mantendo a ideia de descrição do processo de criação, uma releitura 

construída com elementos de obras de, no mínimo, 3 pintores 

hispânicos. 

 

Fica a dica: 

 Para essa atividade, grupos com 4 componentes são uma boa 

escolha. Em caso de turmas numerosas, 5 componentes deve ser 

o número máximo. Em turmas pequenas, trios também são uma 

boa opção... É preciso garantir tempo para a apresentação oral de 

todos. 

 Se os alunos levam o material pesquisado para a aula e cumprem 

todas (ou quase todas) as etapas da atividade em sala, o 

professor pode atuar como orientador e ainda verificar o 

empenho e desempenho de cada aluno. 

 Nem todos sabem ou já viram uma releitura... Indique os 

endereços: 

*http://artesatividades.blogspot.com.br/2013/09/releitura-de-

obras-de-arte.html 

*http://pt.slideshare.net/lisneia2012/releitura-de-obras-de-arte 

 Não há necessidade de cada grupo trabalhar com uma obra 

distinta, já que as releituras serão diferentes. 

 Desenvolver essa atividade com turmas de 1ªsérie do Ensino 

Médio (EM), quando é o primeiro ano de contato com o 

Espanhol, pode levar a produções textuais simples, visto o pouco 

tempo de estudo da língua. A pouca maturidade também pode 

refletir-se na produção dos trabalhos. No entanto, a proposta é 

válida (principalmente se o professor acompanhar a turma no 

EM, pois a atividade pode ser repetida nas séries seguintes e, ao 

final, uma exposição dos trabalhos, mostrando a evolução dos 

alunos pode ser organizada). 

 O filme Modigliani, paixão pela vida é uma produção americana e 

o DVD não oferece áudio, nem legendas em espanhol. No entanto, 

a película retrata a elite artística que, no final da Primeira 

Guerra, fazia de Paris uma cidade efervescente. Retrata, ainda, a 

http://pt.slideshare.net/lisneia2012/releitura-de-obras-de-arte
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rivalidade entre Modigliani e Picasso. Vale a pena conferir... 

Ainda sobre filmes: é sempre prudente que o professor assista à 

película antes de exibi-la para os alunos. 

 A arte não tem fronteiras... Trabalhar com obras de pintores que 

não sejam hispânicos pode trazer resultados surpreendentes. Se 

for desejo dos alunos, é válido permitir que, pelo menos, um 

grupo trabalhe com uma obra não hispânica.  

 Um bate-papo com o professor de artes visuais sobre história da 

arte pode ser bem proveitoso para o aluno e para o professor de 

LE.  

 Uma exposição dos trabalhos pode deixar os alunos animados e 

orgulhosos. Apresentar a obra original ao lado da releitura com 

os respectivos títulos e datas, assim como um espaço para que os 

visitantes coloquem suas opiniões, transforma qualquer cantinho 

da escola em galeria e os alunos em artistas. 

 Oriente os alunos a colocar a data no trabalho e também o 

número da turma e seus nomes completos. A realização das 

atividades faz parte da história deles, mas também da sua, 

professor. Registre tudo!  

 

     
 

Cartaz com opiniões de visitantes (2006)  
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Moça na janela 
(Barbara Nacif, Daniela di Blasi, Juliana Caldeira, Luiz Augusto, Pedro Henrique -
turma 302 -2007) 

 

 

 

Fuzilamento de 1o de julho 
(Diogo, Fernanda, Letícia, Luã – turma 1302 -2006)  
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As fases de Picasso 

(Jéssica D, Juliana, Karen, Lívia e Raquel turma 1301 -2007) 
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ANOTAÇÕES 

 
Escreva aqui suas impressões durante o processo do trabalho, marque 

as datas de entrega, registre as notas, faça observações... 

 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
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FOTOGRAFIA 

Figura 10 

ESTÍMULO (apresentação do gênero fotonovela, praticamente 

desconhecido pelos jovens). 

 

OBJETO DE ESTUDO (análise do formato, da construção das falas e 

dos recursos gráficos utilizados nas fotonovelas). 

 

PRODUÇÃO (produção de fotonovela) 

 

 

Proposta de atividade:  

Criação de uma fotonovela com os alunos no papel dos atores, além de 

exercerem as funções de produtores, câmeras, diretores e roteiristas. 

 

Etapas: 

 Apresentação do gênero fotonovela e de sua história, apontando 

suas características e comparando as produções brasileiras e 

hispânicas. 

 Divisão da turma em grupos para a elaboração do roteiro da 

fotonovela a ser produzida. 
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 Criação das falas das personagens. 

 Sessão de fotos. 

 Editoração. 

 Exposição para a apresentação dos trabalhos. 

 Comentários, em espanhol, sobre as produções expostas. 

 

Objetivos: 

 Compreender o gênero fotonovela em todas as suas nuances: 

formato, recursos gráficos, construção das falas, etc. 

 Perceber semelhanças e possíveis diferenças entre as produções 

brasileiras e hispânicas. 

 Trabalhar o conteúdo gramatical discurso direto. 

 Entender o roteiro elaborado como gênero textual.  

 Em espanhol, redigir com correção, clareza e organização a fala 

das personagens a partir do roteiro criado. 

 Desenvolver a oralidade em espanhol através de comentários 

sobre as fotonovelas produzidas.  

 
Pontos a serem observados/avaliados: 

 Processo de trabalho de cada grupo.  

 Correção, organização e clareza no trabalho apresentado. 

 

Enriquecendo a atividade com... 

...sites interessantes:  

*http://asfotonovelas.blogspot.com.br/                          

*http://acervodefotonovelas.blogspot.com.br/p/fotonovelas-no-

brasil.html 

*http://pt.slideshare.net/jonmai/pasos-para-hacer-una-fotonovela 

*http://books.google.com.mx/books?id=v6DgrlU6bP8C&pg=PA40&lpg

=PA40&dq=las+fotonovelas+en+mexico&source=bl&ots=6IvSY5M0da

&sig=edA38yQ3PdXcNod5ckFXFPQRUaY&hl=pt-

BR&sa=X&ei=aHY7VITLG42SgwSQ_IGQBg&ved=0CFcQ6AEwCw#v=on

epage&q=las%20fotonovelas%20en%20mexico&f=false 

*http://www.tebeosfera.com/documentos/textos/las_fotonovelas_de_

cinemisterio.html                    

http://asfotonovelas.blogspot.com.br/
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Com quem se pode conversar... 

... português, informática educativa, educação física e artes visuais. 

 

Pode dar certo... 

... criação de uma nova fotonovela a partir de fotos antigas dos alunos. 

 

Fica a dica: 

 Em cada grupo deve ter, pelo menos, um aluno que domine 

alguma técnica de editoração. 

 Ao final da fotonovela, todos os créditos devem estar registrados. 

 Apresentação em formato de banner valoriza o trabalho 

realizado. 

 Qualquer conteúdo gramatical, além do discurso direto, pode ser 

utilizado no texto da fotonovela. 

 As tramas das fotonovelas podem ser recontadas através de 

discurso indireto (por escrito e/ou oralmente). 

 O Núcleo Educativo Itaú Cultural disponibiliza um material 

interessante sobre fotonovelas. Basta acessar: 

http://novo.itaucultural.org.br/explore/educacao/projetos/hots

ite/?id=72380. 

 Oriente os alunos a colocar a data no trabalho e também o 

número da turma e seus nomes completos. A realização dos 

trabalhos faz parte da história deles, mas também da sua, 

professor. Registre tudo! 
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Fotonovela produzida em 2010, pelos alunos da turma 2302 
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ANOTAÇÕES 

 
Escreva aqui suas impressões durante o processo do trabalho, marque 

as datas de entrega, registre as notas, faça observações... 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
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CINEMA 
 

 
Figura 11 

 

 

ESTÍMULO (exibição de filmes de cineastas de nacionalidades distintas 

para a promoção de debates sobre temas variados). 

  

OBJETO DE ESTUDO (compreensão e análise da película exibida, além 

de um olhar mais profundo sobre a mesma). 

  

PRODUÇÃO (produção em vídeo de novos finais para os filmes 

exibidos). 

 

  
Proposta de atividade para turmas de 2asérie:  

Compreensão e análise do filme El crimen ferpecto e publicação de 

resenha no blog criado para o evento em que o filme foi exibido. 

 

Etapas: 

 Exibição do filme El crimen ferpecto dentro da Mostra Neolatina 

de Cinema (evento integrante da programação da Semana da 

Cultura 2010 do Colégio Pedro II /Engenho Novo II). 
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 Preenchimento da ficha distribuída no dia da exibição (ver 

material de apoio). 

 Em sala, breve reflexão e debate sobre os assuntos abordados no 

filme, seguidos de atividade de compreensão e produção textual 

(ver material de apoio). 

 Vista da correção da resenha a ser publicada. 

 Publicação da resenha no blog : 

http://cineblogdoengenho.blogspot.com/ 

 
Objetivos: 

 Compreender e analisar o filme El crimen ferpecto . 

 Perceber as questões pontuadas no filme e debater sobre elas 

(consumismo, falsas aparências e padrões de beleza). 

 Aplicar, no texto produzido sobre o filme, estratégias de escrita e 

conteúdos gramaticais desenvolvidos.  

 

Pontos a serem observados/avaliados: 

 Processo de trabalho de cada grupo. 

 Expressão oral. 

 Correção, organização e clareza no trabalho apresentado. 

 

Proposta de atividade para turmas de 3asérie: 

Compreensão e análise do filme Todo sobre mi madre e publicação de 

resenha no blog criado para o evento em que o filme foi exibido. 

 

Etapas: 

 Exibição do filme Todo sobre mi madre dentro da Mostra 

Neolatina de Cinema (evento integrante da programação da 

Semana da Cultura 2010 do Colégio Pedro II /Engenho Novo II). 

 Em sala, breve reflexão e debate sobre os assuntos abordados no 

filme, seguidos de atividade de compreensão e produção textual 

(ver material de apoio). 

 Vista da correção da resenha a ser publicada. 

 Publicação da resenha no blog: 

http://cineblogdoengenho.blogspot.com/  

http://cineblogdoengenho.blogspot.com/
http://cineblogdoengenho.blogspot.com/
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Objetivos: 

 Compreender e analisar o filme Todo Sobre Mi Madre sob uma 

ótica humana e sem preconceitos. 

 Perceber as críticas à sociedade atual. 

 Aplicar os conteúdos gramaticais desenvolvidos no texto 

produzido sobre o filme. 

 

Pontos a serem observados/avaliados 

 Processo de trabalho de cada grupo.  

 Expressão oral. 

 Compreensão, organização, correção e clareza no trabalho 

apresentado. 

 

Enriquecendo a atividade com... 

... sites interessantes: 

* http://www.kinoforum.org.br/guia/ 

* http://www.blogdecine.com/criticas/crimen-ferpecto-la-chispa-de-

la-vida 

* http://www.eldeseo.es/   

 

Com quem se pode conversar... 

... francês, informática educativa, português. 

 

Outra atividade: 

Fora de uma Mostra e sem um espaço como o blog para publicação das 

impressões, exibir filmes como La piel que habito, Nueve Reinas, El 

sueño de Valentín, acompanhados de roteiros de análise (ver material 

de apoio).  

 

Mais uma atividade:  

Produção de vídeos, apresentando cenas de novos finais para qualquer 

filme exibido. 
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Pode dar certo... 

 Organização de uma mostra de cinema “internacional” ou, 

simplesmente, uma mostra de cinema que exiba filmes de vários 

países, incluindo o Brasil. 

 Exibição de filmes de países diferentes, mas com a mesma 

temática, desdobrando-se em uma mesa de discussão integrada 

por representantes de cada turma. 

 

Fica a dica: 

 Assista ao(s) filme(s) antes de exibi-lo(s). Considere a faixa 

etária e as características dos alunos na hora da escolha. 

Considere, também, se o tempo de duração da película é 

compatível com o tempo de aula disponibilizado para a exibição. 

 Dificilmente, a instituição oferecerá um espaço com uma acústica 

perfeita... Isso inviabiliza qualquer possibilidade de exibição com 

o áudio em espanhol, sem legenda alguma. A saída é fazer uso de 

legendas em espanhol ou em português, dependendo do grau de 

compreensão leitora dos alunos. 

 A atividade proposta, feita individualmente, não permite que o 

aluno troque impressões a respeito do filme. Contudo, grupos 

com muitos componentes acabam por não otimizar o espaço 

para reflexão, debate e realização da atividade. Grupos de cinco 

alunos são aceitáveis em turmas muito grandes, mas isso não é o 

ideal. Trios ou quartetos são boas opções. Em turmas pequenas, 

duplas permitem a possibilidade de visões variadas sobre a 

película em questão. 

 El crimen ferpecto é um filme de difícil locação, mas é possível 

fazer o download em: 

http://www.opensubtitles.org/pt/subtitles/3108877/crimen-

ferpecto-pt. 

 Todo sobre mi madre ganhou o Oscar de melhor filme em língua 

estrangeira em 2000. Além dele, outros filmes de Pedro 

Almodóvar podem ser trabalhados com os alunos. No entanto, 

devido às temáticas abordadas pelo cineasta, é recomendável 

trabalhar com turmas de 3a série. 

http://www.opensubtitles.org/pt/subtitles/3108877/crimen-ferpecto-pt
http://www.opensubtitles.org/pt/subtitles/3108877/crimen-ferpecto-pt


 26 

 A compreensão e análise do filme Todo sobre mi madre pode ser 

direcionada através de questões elaboradas para isso (ver 

material de apoio). 

 A realização de um Ciclo Almodóvar pode ser uma boa 

oportunidade de exibir 3 ou 4 filmes do cineasta espanhol e, 

depois, comparar as suas obras. 

 Ainda sobre Todo sobre mi madre, o filme e seu diretor foram 

temas da prova de vestibular da UFF, em 2002. Para acessá-la vá 

a http://www.coseac.uff.br/vest2001/provas/Espanhol.PDF. 

 Em relação não só à publicação das resenhas no blog criado para 

o evento, mas em relação a qualquer publicação, é muito 

importante estar atento para que nada seja publicado 

indevidamente e/ou com erros ortográficos, com incoerências ou 

falta de coesão. 

 As fichas e atividades escritas aqui apresentadas foram 

elaboradas a partir das características das turmas. A 3a série em 

questão, por exemplo, não precisava de uma descrição e um 

modelo detalhado de resenha, pois os alunos já conheciam esse 

gênero textual. 

 Na hipótese de organização de uma Mostra de Cinema, pode-se 

dialogar com artes e promover um concurso para a criação de 

uma logomarca para o evento. Pode-se, também, ambientar a 

sala de exibição com a temática ou clima do filme. Além disso, os 

espectadores podem ser presenteados com lembrancinhas 

relacionadas à película exibida.  

 Pipoca e refrigerante combinam muito com exibição de filmes.  

 No caso de produção de vídeos com os alunos, vale lembrar que 

as mídias deterioram-se com o tempo. Uma solução é criar um 

canal no youtube para a inserção dos trabalhos. Não esqueça, 

porém, de providenciar um documento de cessão de imagens. 

 Nueve Reinas tem um final inesperado... A película pode ser 

exibida sem os seus últimos momentos, para que os alunos 

façam suas apostas sobre o desfecho da trama. A apresentação do 

final do filme deve acontecer no mesmo dia que a etapa anterior 

para evitar que os curiosos busquem o epílogo na internet. 
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 Valentín ( ou El sueño de Valentín) é um filme singelo que agrada 

a alunos de qualquer série. A pronúncia dos atores é bem clara e, 

com isso, pode-se arriscar uma exibição com o áudio original. 

 Qualquer exibição de filme pode desdobrar-se em inúmeras 

atividades: roteiro de análise, produções textuais com aplicação 

de conteúdos gramaticais específicos, elaboração de novos finais 

(redação ou vídeo), exercícios de percepção auditiva (exibição de 

uma cena, ocultando as imagens, por exemplo), criação de 

materiais de divulgação da película em questão, telejornais 

noticiando a produção, estreia e repercussão da obra, encenação 

de entrevistas com atores e/ou personagens do filme (o ator 

pode entrevistar seu personagem, assim como o contrário 

também pode acontecer), etc. 

 Oriente os alunos a colocar a data no trabalho e também o 

número da turma e seus nomes completos. A realização dos 

trabalhos faz parte da história deles, mas também da sua, 

professor. Registre tudo!  

  



 28 

ANOTAÇÕES 
 
Escreva aqui suas impressões durante o processo do trabalho, marque 

as datas de entrega, registre as notas, faça observações... 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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MÚSICA 

Figura 12 

 

ESTÍMULO (apresentação de músicas em espanhol com essa temática) 

OBJETO DE ESTUDO (estudo do gênero textual, compreensão e 

análise da letra e melodia, além de pesquisa mais profunda sobre a 

mesma) 

PRODUÇÃO (criação de videoclipe com texto de abertura em 

espanhol) http://bardoacorde.wordpress.com/page/16/ Acessado em 

15/11/2014. 

  

http://bardoacorde.wordpress.com/page/16/
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Proposta de atividade:  

Criação de um videoclipe2 (com um texto de abertura escrito em 

espanhol) para músicas em língua espanhola relacionadas ao período 

da ditadura na América Latina. 

 

Etapas: 

 Apresentação feita pelo professor de sugestões de músicas em 

espanhol (áudio e letra) relacionadas ao período da ditadura na 

América Latina. 

 Divisão de grupos e escolha de música a ser trabalhada por cada 

um deles. 

 Captação de imagens na internet para ilustrar os versos da 

música escolhida. 

 Criação do texto de abertura (em espanhol).  

 Montagem do videoclipe. 

 Exibição dos videoclipes com comentários, em espanhol, sobre o 

próprio trabalho e também sobre os trabalhos dos outros 

grupos. 

 

Objetivos: 

 Compreender o período de ditadura vivido pelo Brasil, Espanha e 

outros países da América Latina, comparando as diferentes 

realidades e, desde uma perspectiva intercultural perceber as 

semelhanças e diferenças entre elas. 

 Desenvolver a percepção auditiva através da compreensão da 

música a ser ilustrada com imagens. 

 Redigir com correção, clareza e organização o texto de 

apresentação do videoclipe. 

 Expressar oralmente opiniões sobre os videoclipes exibidos. 

 

Pontos a serem observados/avaliados: 

 Processo de trabalho de cada grupo.  

 Percepção auditiva.  

                                                           
2Entendido aqui por produto audiovisual de curta duração que traduz uma canção 

por meio de imagens. 
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 Correção, organização, clareza e nos textos produzidos e 

apresentados (escritos e orais). 

 

Enriquecendo a atividade com... 

... a Sétima Arte: 

 
* Machuca  

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-57037/ 

* A história oficial  

http://w;ww.cinenacional.com/pelicula/la-historia-oficial 

* O labirinto do fauno  

http://wwws.br.warnerbros.com/panslabyrinth/ 

* O ano em que meus pais saíram de férias 

http://www.cineplayers.com/filme.php?id=2390 

* Pra frente Brasil  

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-23729/ 

* Batismo de Sangue  

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-201997/ 

 * Zuzu  

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-124850/ 

* O que é isso, companheiro? 

http://www.interfilmes.com/filme_14060_O.Que.E.Isso.Companheiro.-

(O.Que.E.Isso.Companheiro.).html 

* Memórias do chumbo: o futebol nos tempos do Condor (documentário) 

http://www.conversaafiada.com.br/tv-afiada/2013/01/03/lucio-de-

castro-na-espn-a-operacao-condor-e-o-futebol/ 

 
Músicas sugeridas: 

Desapariciones; Querido amigo; A pesar de Usted; El matador; Ellas 

danzan solas; Para el pueblo lo que es del Pueblo; La marcha de la 

bronca; La carta.  

 
 
  

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-57037/
http://w;ww.cinenacional.com/pelicula/la-historia-oficial
http://wwws.br.warnerbros.com/panslabyrinth/
http://www.cineplayers.com/filme.php?id=2390
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-201997/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-124850/
http://www.interfilmes.com/filme_14060_O.Que.E.Isso.Companheiro.-(O.Que.E.Isso.Companheiro.).html
http://www.interfilmes.com/filme_14060_O.Que.E.Isso.Companheiro.-(O.Que.E.Isso.Companheiro.).html
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DESAPARICIONES (con Maná y Ruben Blades) 
Letra e áudio disponíveis em http://letras.mus.br/ruben-blades/1811491/. Acessado 
em 14/11/2014. 
 
Que alguien me diga si 
ha visto a mi esposo, 
preguntaba la Doña 
se llama Ernesto X, 
tiene cuarenta años 
trabaja de celador en 
un negocio de carros. 
Llevaba camisa oscura y 
pantalón claro. 
Salió anteanoche y no 
ha regresado; y no sé ya 
qué pensar. 
Pues esto antes no me 
había pasado. 

Llevo tres días 
buscando a mi 
hermana, 
se llama Altagracia, 
igual que la abuela. 
Salió del trabajo pa' la 
escuela. 
Tenía puestos unos 
jeans y una camisa 
blanca. 
No ha sido el novio. El 
tipo está en su casa. 
No saben de ella en la 
PSN, ni en el Hospital. 

Que alguien me diga si 
ha visto a mi hijo. 

Es estudiante de Pre 
Medicina. 
Se llama Agustín. Es un 
buen muchacho. 
A veces es terco cuando 
opina. 
Lo han detenido. No sé 
qué fuerza. 
Pantalón blanco, 
camisa a rayas. Pasó 
anteayer. 

Clara, Clara, Clara, 
Clara Quiñones se llama 
mi madre. 
Ella es, ella es un alma 
de Dios, no se mete con 
nadie. 
Y se la han llevado de 
testigo, 
por un asunto que es 
nada más conmigo. 
Y fui a entregarme, hoy 
por la tarde 
y ahora di que no saben 
quién se la llevó del 
cuartel. 

Anoche escuché varias 
explosiones. 
Putun, patá, putun, 
peté. 

Tiros de escopeta y de 
revólver 
Carros acelerados, 
frenos, gritos. Eco de 
botas en la calle. 
Toques de puerta. 
Quejas. Por Dioses. 
Platos rotos. 
Estaban dando la 
telenovela. Por eso 
nadie miró pa' fuera. 

¿Adónde van los 
desaparecidos? 
Busca en el agua y en 
los matorrales. 
¿Y por qué es que se 
desaparecen? 
Porque no todos somos 
iguales. 
¿Y cuándo vuelve el 
desaparecido? 
Cada vez que los trae el 
pensamiento. 
¿Cómo se le habla al 
desaparecido? 
Con la emoción 
apretando por dentro. 

  
 
  

http://letras.mus.br/ruben-blades/1811491/
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QUERIDO AMIGO (Chico Buarque - Francis Hime / Daniel Viglietti - 1982) 
Letra e áudio disponíveis em http://letras.terra.com.br/chico-buarque/393822/ 
Acessado em 14/11/2014. 
 
Querido amigo perdóname por favor 
Si no te hago una visita 
Mas como ahora aparece un portador 
Mando noticias en la cinta 
 
Aquí en la tierra están jugando y gritan 
gol 
Hay mucho samba mucho choro y 
rock'n'roll 
A veces llueve y otros días brilla el sol 
Mas yo quiero decirte que la cosa aquí 
está negra 
 
Es duro piedra de llevar la situación 
Que todos van llevando con tesón 
porfiadamente 
Que todos van bebiendo pues también 
sin aguardiente 
No hay quien aguante la cuestión 
 
Querido amigo no pretendo provocar 
Ni atizar tus añoranzas 
Pero me ocurre que ya no puedo evitar 
Darte noticias sin tardanza 
 
Aquí en la tierra están jugando y gritan 
gol 
Hay mucho samba mucho choro y 
rock'n'roll 
A veces llueve y otros días brilla el sol 
Mas yo quiero decirte que la cosa aquí 
está negra 
 
Mucha pirueta al ir buscando el 
ganapán 
Y todos van buscando con ardor y con 
desgarro 
Y la gente va fumando pues también sin 
un cigarro 
No hay quien aguante la cuestión 
 

Querido amigo te quise telefonear 
Mas la tarifa no hace gracia 
Ando afligido porque te quiero dejar 
Al corriente de lo que pasa 
 
Aquí en la tierra están jugando y gritan 
gol 
Hay mucho samba mucho choro y 
rock'n'roll 
A veces llueve y otros días brilla el sol 
Mas yo quiero decirte que la cosa aquí 
está negra 
 
Haciendo muecas al tragar el chaparrón 
Y todos van tragando cada sapo en el 
camino 
Y la gente se va amando pues también 
sin un cariño 
No hay quien aguante la cuestión 
 
Querido amigo yo te quería escribir 
Pero el correo andaba arisco 
Si me permiten trataré de remitir 
Noticias frescas en el disco 
 
Aquí en la tierra están jugando y gritan 
gol 
Hay mucho samba mucho choro y 
rock'n'roll 
A veces llueve y otros días brilla el sol 
Mas yo quiero decirte que la cosa aquí 
está negra 
 
La Marieta manda un beso para vos 
Un beso a la familia, a Cecilia y a los 
niños 
Y Francis aprovecha y también manda 
cariños 
A todos por igual 
Adió

http://letras.terra.com.br/chico-buarque/393822/
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APESAR DE USTED (Chico Buarque / Daniel Viglietti-1982) 
Letra e áudio disponíveis em http://vagalume.uol.com.br/chico-buarque/apesar-de-usted-
apesar-de-voce.html. Acessado em 14/11/2014. 
 
 
hoy es usted el que manda 
lo dijo, está dicho 
es sin discusión, no? 
 
toda mi gente hoy anda 
hablando bajito 
mirando el rincón, vio? 
 
usted que inventó ese estado 
e inventó el inventar 
toda la oscuridad 
 
usted que inventó el pecado 
olvidóse de inventar 
el perdón 
 
a pesar de usted 
mañana ha de ser 
otro día 
 
yo quisiera saber 
dónde se va a esconder 
de esa enorme alegría 
 
cómo le va prohibir 
a ese gallo insistir 
en cantar 
 
agua nueva brotando 
y la gente amándose 
sin parar 
 
cuando llegue ese momento 
todo el sufrimiento 
cobraré seguro, juro 
 
todo ese amor reprimido 
ese grito mordido 
este samba en lo oscuro 
 
usted que inventó la tristeza 
tenga hoy la fineza 

de desinventar 
 
usted va a pagar 
y bien pagada 
cada lágrima brotada 
desde mi penar 
 
a pesar de usted 
mañana ha de ser 
otro día 
 
daría tanto por ver 
el jardín florecer 
como usted no quería 
 
cuánto se va a amargar 
viendo al día asomar 
sin pedirle licencia 
 
cómo voy a reír 
que el día ha de venir 
antes de lo que usted piensa 
 
a pesar de usted 
mañana ha de ser 
otro día 
 
tendrá entonces que ver 
al día renacer 
derramando poesía 
 
cómo se va a explicar 
ver al cielo clarear 
de repente, impunemente 
 
cómo va a silenciar 
nuestro coro al cantarle 
bien de frente 
 
a pesar de usted 
mañana ha de ser 
otro día 

 
  

http://vagalume.uol.com.br/chico-buarque/apesar-de-usted-apesar-de-voce.html
http://vagalume.uol.com.br/chico-buarque/apesar-de-usted-apesar-de-voce.html
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MATADOR (Los Fabulosos Cadillacs) 
Letra e áudio disponíveis em http://letras.mus.br/los-fabulosos-cadillacs/23542/ 
Acessado em 14/11/2014 
 
Me dicen el matador, nací en barracas 
si hablamos de matar mis palabras 
matan 
no hace mucho tiempo que cayó el León 
Santillán 
y ahora sé que en cualquier momento 
me las van a dar 
 
Me dicen el matador me están 
buscando 
en una fría pensión los estoy esperando 
agazapado en lo más oscuro de mi 
habitación 
fusil en mano, espero mi final 
 
Matador, matador 
donde estas, matador 

matador, matador 
 
no te vayas, matador 
matador, oh yeah 
matador, matado 
 
Viento de libertad sangre combativa 
en los bolsillos del pueblo la vieja herida 
de pronto el día se me hace de noche 
 
Murmullos, corridas 
aquel golpe en la puerta, llego la fuerza 
policía. 
 
Papapao... ma matador 
mira hermano en que terminaste 
por pelear por un mundo mejor

 
 
  

http://letras.mus.br/los-fabulosos-cadillacs/23542/
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ELLAS DANZAN SOLAS (Sting) 
Letra e áudio disponíveis em http://letras.mus.br/sting/144034/ Acessado em 
14/11/2014 
 
¿ por qué están aquí, 
danzando solas? 
¿ por qué hay tristeza 
en sus miradas? 
Hay soldados también 
Ignoran su dolor 
Porque desprecian el 
amor 
Danzan con los muertos 
Los que ya no están 
 
Amores invisibles 
No dejan de danzar 
Danzan con sus padres 
Sus niños también 
Y con sus esposos 
En soledad, en soledad 
 
Yo las vi, en silencio 
gritar 
No hay otra manera de 
protestar 
Si dijeran algo más 
Sólo un poco más 
Otra mujer sería 
torturada 
Con seguridad 
 
Danzan con los muertos 
Los que ya no están 
Amores invisibles 
No dejan de danzar 
Danzan con sus padres 

Sus niños también 
Y con sus esposos 
En soledad, en soledad 
 
Un día danzaremos 
Sobre sus tumbas, libres 
Un día cantaremos 
Al danzar 
Un día danzaremos 
Sobre sus tumbas, libres 
Un día cantaremos 
Al danzar 
 
Ellas danzan con los 
desaparecidos 
Danzan con los muertos 
Danzan con amores 
invisibles 
Con silenciosa angustia 
Danzan con sus padres 
Con sus hijos 
Con sus esposos 
Ellas danzan solas 
Danzan solas 
Hey mr pinochet 
Su siembra huele mal 
Y ese dinero que recibe 
Pronto se terminará 
No podrá comprar más 
armas 
Ni a sus verdugos pagar 
Imagine a su madre 

Danzando siempre en 
soledad 
Danzan con los muertos 
Los que yá no están 
 
Amores invisibles 
No dejan de danzar 
Danzan con sus padres 
Sus niños también 
Y con sus esposos 
En soledad, en soledad 

 

Mañana ya la sangre no 
estará 
Al caer la lluvia se la 
llevará 
Acero y piel 
combinación tan cruel 
Pero algo en nuestras 
mentes quedará 
 
Un acto así terminará 
Con una vida y nada 
más 
Nada se logra con 
violencia 
Ni se logrará 
Aquellos que han 
nacido en un mundo así 
No olviden su fragilidad 
 
Lloras tú y lloro yo 

Y el cielo también, y el cielo también 
Lloras tú y lloro yo 
Que fragilidad, que fragilidad 
Lloras tú y lloro yo 
Y el cielo también, y el cielo también 
Lloras tú y lloro yo 
Que fragilidad, que fragilidad  

http://letras.mus.br/sting/144034/
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PARA EL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO (Piero) 
Letra e áudio disponíveis em http://www.vagalume.com.br/piero/para-el-pueblo-lo-
que-es-del-pueblo.html Acessado em 14/11/2014. 
 
Libertad era un asunto 
Mal manejado por tres 
Libertad era almirante 
General o brigadier 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Porque el pueblo se lo 
ganó 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Para el pueblo 
liberación 
Comer bien era muy 
raro 
Comer poco era normal 
Comer era subversivo 
Para el señor militar 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Porque el pueblo se lo 
ganó 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Para el pueblo 
liberación 
Era un acto de violencia 
La alegría popular 
El pueblo tiene 
paciencia 
Dijo un señor general 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 

Porque el pueblo se lo 
ganó 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Para el pueblo 
liberación 
Estudiar era un pecado 
Clandestino era saber 
Porque cuando el 
pueblo sabe 
No lo engaña un 
brigadier 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Porque el pueblo se lo 
ganó 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Para el pueblo 
liberación 
Prohibiremos la 
esperanza 
Y prohibido está nacer 
No será mucho 
almirante  
No faltaba más coronel 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Porque el pueblo se lo 
ganó 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 

Para el pueblo 
liberación 
Y al país lo remataron 
Y lo remataron mal 
Lo partieron en pedazos 
Y ahora hay que 
volverlo a armar 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Porque el pueblo se lo 
ganó 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Para el pueblo 
liberación 
Y ahora el pueblo está 
en la calle 
A cuidar y a defender 
Esta patria que 
ganamos 
Liberada debe ser 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Porque el pueblo se lo 
ganó 
Para el pueblo 
Lo que es del pueblo 
Para el pueblo 
liberación 
liberación. 

 
 
  

http://www.vagalume.com.br/piero/para-el-pueblo-lo-que-es-del-pueblo.html
http://www.vagalume.com.br/piero/para-el-pueblo-lo-que-es-del-pueblo.html
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LA MARCHA DE LA BRONCA (Pedro y Pablo) 
Letra e áudio disponíveis em http://www.vagalume.com.br/pedro-y-pablo/marcha-de-
la-bronca.html Acessado em 14/11/2014. 
 
Bronca cuando ríen 
satisfechos 
al haber comprado sus 
derechos 
Bronca cuando se hacen 
moralistas 
y entran a correr a los 
artistas 
Bronca cuando a plena 
luz del día 
sacan a pasear su 
hipocresía 
Bronca de la brava, de 
la mía, 
bronca que se puede 
recitar 
Para los que toman lo 
que es nuestro 
con el guante de 
disimular 
Para el que maneja los 
piolines 
de la marioneta general 
Para el que ha marcado 
las barajas 
y recibe siempre la 
mejor 
Con el as de espadas 
nos domina 

y con el de bastos entra 
a dar y dar y dar 
¡Marcha! Un, dos... 
No puedo ver  
tanta mentira 
organizada 
sin responder con voz 
ronca 
mi bronca 
mi bronca 
Bronca porque matan 
con descaro 
pero nunca nada queda 
claro 
Bronca porque roba el 
asaltante 
pero también roba el 
comerciante 
Bronca porque está 
prohibido todo 
hasta lo que haré de 
cualquier modo 
Bronca porque no se 
paga fianza 
si nos encarcelan la 
esperanza 
Los que mandan tienen 
este mundo 
rRepodrido y dividido en 

dos 
Culpa de su afán de 
conquistarse 
por la fuerza o por la 
explotación 
Bronca pues entonces 
cuando quieren 
que me corte el pelo sin 
razón, 
es mejor tener el pelo 
libre 
que la libertad con 
fijador 
¡Marcha! Un, dos... 
No puedo ver  
tanta mentira 
organizada 
sin responder con voz 
ronca 
mi bronca 
mi bronca 
Bronca sin fusiles y sin 
bombas 
Bronca con los dos 
dedos en Ve 
Bronca que también es 
esperanza 
Marcha de la bronca y 
de la fe... 

   
  

http://www.vagalume.com.br/pedro-y-pablo/marcha-de-la-bronca.html
http://www.vagalume.com.br/pedro-y-pablo/marcha-de-la-bronca.html
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LA CARTA (Violeta Parra) 
Letra e áudio disponíveis em http://www.vagalume.com.br/violeta-parra/la-carta.html 
Acessado em 14/11/2014. 

 
Me mandaron una carta, 
por el correo temprano, 
y en esta carta me dice, 
que cayó preso mi hermano, 
así lo tema con grillos, 
por las calles lo arrastraron, sí. 
La carta dice el motivo, 
que ha cometido Roberto, 
haber apoyado el paro,  
que ya se había resuelto, 
si caso esto es el motivo, 
presa también voy sargento, sí. 
Yo que me encuentro tan lejos, 
esperando la noticia, 
me viene decir en la carta, 
que en mi patria no hay justicia, 
los hambrientos piden el pan, 
no molejan a la milicia, sí. 
Esta manera pomposa, 
quieren conservar su acento, 
los de abanicos y de flaque, 

sin tener merecimiento, 
van y volver a la iglesia, 
y olvidan los mandamientos, sí. 
Habrase visto la insolencia, 
barbarie y alevosía, 
de presentar el trabuco, 
y matar a sangre fría, 
aquél pensar no tiene, 
con las dos manos vacía, sí 
La carta que ha recibido, 
me pide contestación, 
yo pido que se propaguen, 
por toda la población, 
que León es un sanguinario, 
en toda la generación, sí. 
Por suerte tengo guitarra, 
para llorar mí dolor, 
también tengo nueve hermanos, 
fuera de él que se engrilló, 
todos son comunistas, 
con el favor de mí Dios, sí.

 

 
 
  

http://www.vagalume.com.br/violeta-parra/la-carta.html
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Com quem se pode conversar... 

Artes visuais, história, música, sociologia. 

 

Outra atividade:  

Criação de sinopses de filmes ambientados em países hispânicos sob 

um regime ditatorial e apresentação de formas de divulgação desses 

filmes (cartazes, entrevistas com atores, chamadas para rádio ou tv, 

etc.). Pelo link http://www.goear.com/listen/547b58/una-historia-

amor-buenos-aires-rodrigo-duqueé possível acessar um exemplo de 

chamada de rádio para um suposto filme intitulado Uma historia de 

amor em Buenos Aires. Os autores desse trabalho são Rodrigo Duque, 

Gabriel Ássimos, Laís Cardoso e Igor Tadeu, da turma 1207, de 2010. 

Essa atividade não envolve música diretamente, mas tem como tema a 

ditadura em países hispânicos. 

 

Pode dar certo... 

Criação de novas músicas em espanhol sobre o tema ditadura, 

paródias, criação de uma nova música “costurando” versos já 

conhecidos. 

 

Fica a dica: 

 Para essa atividade, duplas ou trios representam uma formação 

ideal, já que os alunos precisarão trabalhar em frente a um 

mesmo computador. 

 Os alunos devem ser orientados a salvar todo o material captado 

em unidades distintas (e-mail, celular, pendrive, dvd, cartão de 

memória, etc). 

 Em cada grupo é necessário, pelo menos, um aluno que domine 

alguma técnica de editoração de imagens. 

 A combinação do calendário escolar com os conteúdos 

obrigatórios desespera qualquer professor. Planeje de forma 

cuidadosa e atenta, pois o trabalho proposto é composto de 

várias etapas: apresentação das músicas, captação de imagens, 

produção do texto, montagem do videoclipe, exibição dos 

trabalhos. Tudo, ou quase tudo, em sala de aula. 
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 Na lista de filmes sugeridos, há produções brasileiras que jamais 

poderiam deixar de ser citadas, considerando o período histórico 

abordado. Não há problema nenhum em exibir um filme nacional 

em aulas de espanhol mas, se essa ideia não agrada, uma saída é 

exibi-los com legendas na língua desejada.  

 Através do google ou do youtube é possível fazer download 

gratuito de alguns dos filmes sugeridos.  

 Machuca trata da relação de amizade entre adolescentes chilenos 

de classes sociais diferentes, e que se passa no período de tensão 

que culminou no golpe de Pinochet. A película sempre faz 

sucesso entre os alunos. 

 Os filmes O ano em que meus pais saíram de férias e Pra frente 

Brasil são ótimos para serem trabalhados em anos de Copa do 

Mundo. A polêmica da Copa de 78 também é um tema que 

desperta o interesse nos alunos. 

 Memórias do chumbo: o futebol nos tempos do Condor está 

dividido em quatro episódios, cada um deles dedicado a um dos 

países do Cone Sul (Brasil, Argentina, Chile e Uruguai). 

Produzido pelo jornalista Lucio de Castro, o documentário 

investiga as relações entre o futebol e as ditaduras dos países 

citados. É praticamente impossível exibir todos os episódios nas 

aulas, pois cada um deles dura, em média, 50 minutos. No 

entanto, se o professor exibiu o filme Machuca, pode exibir, 

também, o episódio referente ao Chile e, depois, propor um 

diálogo entre as duas películas. 

 Outra sugestão para o material do jornalista Lucio de Castro é 

estabelecer um episódio para cada grupo que, depois, deverá 

apresentar para a turma os fatos e informações que mais 

chamaram a atenção dos componentes. Apresentações em 

espanhol são ótimas oportunidades de desenvolvimento da 

oralidade. 

 Se você quiser conhecer outras atividades com alguns dos filmes 

sugeridos, vá até a seção que trata de atividades referentes a 

cinema. 
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 Oriente os alunos a colocar a data no trabalho e também o 

número da turma e seus nomes completos. A realização dos 

trabalhos faz parte da história deles e também da sua, professor. 

Registre tudo!  

 

 
 

 
 
Imagens que compõem videoclipes diversos  
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ANOTAÇÕES 
 
Escreva aqui suas impressões durante o processo do trabalho, marque 

as datas de entrega, registre as notas, faça observações... 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
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EXTRA... 

 

 Essa coletânea de atividades é um material que acompanha a 

dissertação de mestrado Espanhol com arte: pintura, cinema e “otras 

cositas” em sala de aula (e fora dela).  

 As atividades descritas acima estão relacionadas aos capítulos 2, 

3, 4 e 5 da segunda parte da referida dissertação. 

 O trabalho desenvolvido a partir de contos de autores hispânicos 

não foi relatado na pesquisa. Isso ocorreu por não haver material para 

uma análise de resultados no que diz respeito às contribuições do uso 

de linguagens artísticas para o processo de ensino-aprendizagem de 

espanhol no campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II. No entanto, 

com o objetivo de compartilhar experiências e materiais, a atividade foi 

incluída nessa coletânea e é apresentada a seguir... 
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LITERATURA 
 

 
Figura 13 

 
ESTÍMULO (apresentação de um conto hispânico através de leitura, 

contação, exibição de vídeo, etc.) 

 

OBJETO DE ESTUDO (compreensão e análise dos contos, além de 

pesquisa mais profunda sobre os mesmos e seus autores) 

 

PRODUÇÃO (exposição de contos hispânicos através de performances 

variadas) 

 

Proposta de atividade: 

Exposição de contos hispânicos composta de breve relato (sobre o 

autor e a obra) e performance para apresentar a história na íntegra, 

um trecho dela ou, apenas, uma cena.   

 

Etapas: 

 Divisão da turma em grupos e sorteio de 1 conto hispânico 

diferente para cada um deles. 

 Em sala, leitura do conto (os alunos podem usar dicionários e, 

também, solicitar a ajuda do professor). 

 Elaboração de uma sinopse da obra e pequeno resumo sobre a 

biografia do autor.  

https://sites.google.com/site/espanholcomarte/como-fazer/livro.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/espanholcomarte/como-fazer/livro.jpg?attredirects=0
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 Definição da forma de apresentação (dramatização, entrevista 

com personagens, exibição de vídeo, história em quadrinhos, 

programa de rádio ou televisão, etc.). 

 Elaboração da apresentação. 

 Apresentação do trabalho, incluindo a sinopse e o resumo sobre 

o autor (em espanhol). 

 Comentários, em espanhol, sobre os contos e as apresentações. 

 

Objetivos: 

 Compreender os contos apresentados em aula em todas as suas 

nuances: biografia do autor, período histórico em que foi escrito, 

motivações ou não do autor para fazê-lo. 

 Em espanhol, redigir com correção, clareza e organização o 

resumo da obra, assim como informações sobre ela e seu autor. 

 Desenvolver a oralidade em espanhol, apresentando de forma 

clara o conto sorteado/escolhido.  

 

Pontos a serem observados/avaliados 

 Processo de trabalho de cada grupo.  

 Compreensão leitora. 

 Correção, organização, clareza e nos textos produzidos e 

apresentados (escritos e orais). 

 

Enriquecendo a atividade com... 

... a teledramaturgia brasileira: Saramandaia, de Dias Gomes e Pedra 

sobre pedra, de Aguinaldo Silva são ótimos exemplos de realismo 

mágico (gênero presente no conto El ahogado más hermoso del mundo 

de García Márquez). 

 

Contos sugeridos: 

 La Gallina Degollada (Horacio Quiroga) 

http://www.letrasperdidas.galeon.com/consagrados/c_quiroga03.

htm 

https://sites.google.com/
http://www.letrasperdidas.galeon.com/consagrados/c_quiroga03.htm
http://www.letrasperdidas.galeon.com/consagrados/c_quiroga03.htm


 47 

 El Ahogado Más Hermoso del mundo (Gabriel García 

Márquez)http://www.letrasperdidas.galeon.com/c_garciamarqu

ez00.htm 

 Sólo Vine  Hablar por Teléfono (Gabriel García Márquez) 

  http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ggm/ggm.htm 

 La Noche de los Feos (Mario Benedetti) 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/benedett/la_n

oche_de_los_feos.htm 

 Dos Palabras (Isabel Allende)   

http://www.cuentosinfin.com/dos-palabras/ 

 

Pode dar certo... 

... a criação de uma nova história com personagens inéditos ou com a 

mescla de personagens das várias obras trabalhadas; criação de um 

novo final para determinada obra; criação de poemas a partir da 

temática, história e/ou personagens de vários contos. 

 

Com quem se pode conversar... 

... literatura brasileira e português. 

 

Fica a dica: 

 Fichas com roteiros para análise ampliam a compreensão dos 

contos e, consequentemente, têm-se trabalhos mais ricos e 

elaborados (ver material de apoio). 

 Dramatizações ao vivo ficam, somente, na memória. Se possível, 

grave-as em vídeo. 

 Independente do formato das apresentações, todos os alunos 

devem expressar-se oralmente. 

 Cenas das telenovelas sugeridas (inclusive a primeira versão de 

Saramandaia) são facilmente encontradas no canal youtube. 

 Ainda no canal youtube há, para todos os contos sugeridos, 

animações, narrações ou curtas.  

Em http://www.youtube.com/watch?v=GB0rgNR5ri8, por 

exemplo, há uma adaptação em forma de animação do conto La 

noche de los feos. 

http://www.letrasperdidas.galeon.com/c_garciamarquez00.htm
http://www.letrasperdidas.galeon.com/c_garciamarquez00.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/ggm/ggm.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/benedett/la_noche_
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/benedett/la_noche_
http://www.cuentosinfin.com/dos-palabras/
http://www.youtube.com/watch?v=GB0rgNR5ri8
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 Os contos podem ser escolhidos através de pesquisa feita pelos 

alunos. 

 Para qualquer sugestão da seção “pode dar certo” é possível 

determinar o tempo verbal em que o texto deve ser escrito e, 

assim, fixar conteúdos gramaticais trabalhados. 

 Para trabalhar o uso do presente do subjuntivo pode-se pedir 

que o aluno escreva e/ou fale sobre o quê o leitor de hoje espera 

de um conto. Para trabalhar o uso do imperativo o aluno pode 

elaborar um manual de instruções, dizendo como o escritor deve 

trabalhá-lo para atender ao público atual. 

 No caso de produções em vídeo, vale lembrar que as mídias 

deterioram-se com o tempo. Uma solução é criar um canal no 

youtube para a inserção do trabalho. Não esqueça, porém, de 

providenciar um documento de cessão de imagens. 

 Poemas também podem render bons frutos... Escolha um poeta 

hispânico (ou vários deles) e organize um varal de poesias. Os 

alunos pesquisam os poemas (é importante cuidar para que não 

haja repetições) e, depois, se divertem, pendurando roupas de 

papel com os poemas impressos (não esqueça de orientá-los a 

colocar o autor e a data da obra escolhida). 

 Oriente os alunos a colocar a data no trabalho e também o 

número da turma e seus nomes completos. A realização dos 

trabalhos faz parte da história deles, mas também da sua, 

professor. Registre tudo!  

 

TODO EL DÍA, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro 

hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los 

labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El 

patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco 

quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles, 

fijos los ojos en los ladrillos. (La gallina degollada) 

 

Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que 

sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, 

los pisos más firmes, para que el recuerdo de esteban pudiera andar 

por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie se 

atreviera a susurrar en el futuro ya murió el bobo grande, qué 
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lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las 

fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de esteban… 

(El ahogado más hermoso del mundo)  

 
Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo 

o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta 

encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría 

el país, desde las regiones más altas y frías hasta las costas 

calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, donde 

montaba cuatro palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía 

del sol y de la lluvia para atender a su clientela.(Dos palabras) 

 

Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi 

cara, y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba 

de mi marca siniestra. 

Lloramos hasta el alba. Desgraciados, felices. Luego me levanté y 

descorrí la cortina doble.(La noche de los feos) 

 
— ¡Pero si ya te dije que sólo vine a hablar por teléfono!— dijo María. 

El no supo cómo reaccionar ante la obsesión temible. Miró a 

Herculina. Esta aprovechó la mirada para indicarle en su reloj de 

pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, 

miró hacia atrás, y vio a Herculina en la tensión del asalto inminente. 

Entonces se aferró al cuello del marido gritando como una verdadera 

loca. Él se la quitó de encima con tanto amor como pudo, y la dejó a 

merced de Herculina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo 

para reaccionar le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el 

otro brazo de hierro alrededor del cuello, y le gritó a Saturno el 

Mago: 

—¡Váyase!(Sólo vine hablar por teléfono) 

 
  



 50 

ANOTAÇÕES 

 
Escreva aqui suas impressões durante o processo do trabalho, marque 

as datas de entrega, registre as notas, faça observações... 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
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MATERIAL DE APOIO 
 
Fichas distribuídas no dia da exibição do filme: 

 
1) Mostra Neolatina de Cinema: El crimen ferpecto 
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Compreensão e produção textual 
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2) Mostra Neolatina de Cinema: Todo sobre mi madre 

 

 
 
3) Todo sobre mi madre: uma mirada a lo humano 
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4) La piel que habito 
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5) Nueve Reinas 
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6) Valentín 
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7) Machuca 
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8) Quien cuenta un cuento… 
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TERMINANDO... 
 

 Aqui estão reunidos trabalhos desenvolvidos por quase uma 

década... Alguns foram experimentados somente uma vez, outros 

puderam passar pelo processo de ensaio e erro e há, ainda, aqueles que 

um dia serão realizados... 

 Essa coletânea de atividades é, também, uma coletânea de 

histórias... Histórias de resgate de memórias, histórias de reencontros 

com ex-alunos, que não só autorizaram o uso de seus trabalhos, mas 

também se mobilizaram para recuperar suas antigas produções e 

histórias a serem escritas pelos frutos que as sementes aqui lançadas 

podem dar. 

 Espero, com esse material, contribuir para práticas que levem a 

um processo de ensino-aprendizagem de espanhol (e de outras línguas 

também), em que o aluno amplie sua compreensão do mundo e seu 

entendimento sobre conteúdos relacionados às diversas áreas do 

conhecimento; Espero, com esse material, contribuir para práticas que 

coloquem um grau a mais de vida no cotidiano escolar, potencializando 

a sensibilidade e intensificando a existência de todos os envolvidos. 

Porque, como diz Ferreira Gullar, “a arte existe porque a vida não 

basta”.  
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